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        Районні державні адміністрації

Про співпрацю з Дія.Бізнес

Підтримка малого та середнього бізнесу – один із ключових напрямів 
діяльності обласної державної адміністрації. В місті Тернополі відкрили новий 
центр підтримки Дія.Бізнес. 

Центр Дія.Бізнес сприяє розвитку цифрової економіки та інновацій, а також 
створенню нових робочих місць у Тернопільській області та надає всі 
можливості для розвитку бізнесу: від безоплатних консультацій та навчання 
освітніх програмах до пошуку інвесторів і партнерів для свого проєкту.   

В свою чергу центр готовий надавати всебічну підтримку територіальним 
громадам у процесі розвитку малого та середнього бізнесу, а також реалізовувати 
такі завдання: 

 розробка програм розвитку малого та середнього бізнесу в громаді; 
 підготовка та реалізація спільних проєктів з питань розвитку малого та 

середнього підприємництва разом з донорськими та грантовими організаціями; 
 проведення навчань, тренінгів та підвищень кваліфікацій з питань розвитку 

підприємництва, особистісних компетенцій для представників громади; 
 проведення підвищення кваліфікації та розробка стратегій розвитку 

інформаційних пунктів для бізнесу; 
 проведення спільних тематичних інформаційних заходів для підприємців 

громади;
 підготовка інвестиційних профілів громади; 
 проведення тематичних ярмаркових заходів; 
 проведення конкурсів ідей відкриття бізнесу (стартапів) у громаді; 
 консультації зі створення та розвитку кооперативів.
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Для реалізації зазначених завдань центр Дія.Бізнес володіє ресурсом 11 
регіональних офісів по всій Україні, національної платформи та численних 
партнерів-друзів проєкту. 

Додатково надсилаємо інформаційні ресурси, де оприлюднюється 
актуальна інформація з розвитку підприємництва та заходи: мережа Фейсбук 
https://www.facebook.com/diia.business.ternopil, 
Телеграм https://t.me/diiabusiness_ternopil, Інстаграм https://cutt.ly/eIu0b9n. 

Відповідно до вищезазначеного просимо вжити заходи щодо 
започаткуванню співпраці райдержадміністрації, територіальних громад області 
з центром підтримки підприємців Дія.Бізнес у Тернополі. 

Про проведену роботу інформувати департамент цифрової трансформації 
облдержадміністрації  щомісячно до 20 числа на електронну адресу 
digital@te.gov.ua або через систему електронного документообігу ,,АСКОД”.

Заступник голови з питань                     
цифрового розвитку, цифрових 
трансформацій і цифровізації (CDTO) 
обласної державної адміністрації                                           Михайло ГАПУЛА
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