Приклад 1
Складова концепції проекту
Ваші пропозиції щодо формулювання складових концепції проекту
1. Назва проекту
Title of the project

Повна назва:
Реконструкція загальноосвітньої школи з добудовою спортивного залу двох навчальних класів та санвузлів у с. Старий Тараж Добротної об’єднаної територіальної громади
«Назва гасло»: «Якісні умови для сільської освіти в Добротній  МОТГ»
2. Назва організації, яка подає заявку 
Name of the lead applicant (co-applicants and affiliated entities, if any) 
Органи місцевого самоврядування Добротної МОТГ

3. Призначення проекту
Purpose
Добротна міська об’єднана територіальна громада утворена у 2015 році. Це невелика за територією громада до складу якої увійшло с.Старий Тараж та с. Комарин, м. Доброт та с. Затишшя. Міське населення становить 7500 осіб, сільське 1780, з якого 1500 становить населення с. Комарин та с. Старий Тараж.
Даний проект спрямований на забезпечення умов для вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських територій громади.
Для надання освітніх послуг у с. Старий Тараж та с. Комарин функціонує один навчальний заклад-загальноосвітня школа I-II ст. В даному навчальному закладі навчається 157 дітей при проектній потужності 120. Розміри приміщення закладу  недостатнє для організації нормального процесу навчання. Навчання відбувається у дві зміни. Більше того, в приміщенні відсутні санвузли, а також відсутній спортзал. Уроки фізкультури проходять на коридорі.
Така ситуація спостерігається вже протягом багатьох років, що призводить до зменшення кількості відвідування навчального закладу, внаслідок чого в селах погіршується загальний рівень освіти серед населення, зовсім не розвивається спорт та фізична культура. 
Альтернатива 1. Дану проблему із недостатньою кількістю приміщення навчального закладу можна вирішити шляхом реорганізації навчальних закладів Добротної МОТГ та створення опорної школи на базі Добротної ЗОШ I-III ст, та філій на базі Затишанської ЗОШ I ст. та Старотаразької ЗОШ I-II ст.. із пониженням ступеня до першого та організації довозу до опорного закладу. Даний варіант є не раціональним та недоцільним тому, що у Добротній ЗОШ існує аналогічна проблема із переповненими класами та недостатньою кількістю приміщення. Для перевезення учнів потрібно або два шкільних автобуси або декілька рейсів адже необхідно організувати довіз 85 учнів. Таким чином збільшується витрати на щоденний довіз учнів, Закупівлі хоча б одного шкільного автобуса, вартість якого 1400,00 тис. грн. плюс зарплата водія 3200 плюс нарахування на заробітну плату (разом близько 4500 грн в місяць) витрати на пальне вартість якого постійно зростає (3500 на місяць приблизно.)
Альтернатива 2. Провести реконструкцію навчального закладу та добудувати спортзал із підсобними приміщеннями, додаткові два начальні класи та санвузли. Вартість будівельних робіт згідно проектної документації становить 4700,00 тис. грн. Даний варіант є більш доцільним, адже вирішує проблему повністю. Окрім цього проектом передбачається модернізація наявної опалювальної системи, шляхом заміни двох наявних газових котлів на більш продуктивні та економні, що дозволить не збільшувати витрати на утримання закладу.
4. Мета проекту
Objectives
Забезпечити будівлю загальноосвітньої школи у с. Старий Тараж достатньою кількістю приміщення для навчання та занять фізичною культурою та спортом, шляхом реконструкції існуючого приміщення та добудови спортзалу з підсобними приміщеннями площею 180 м2, двох навчальних класів та двох санвузлів.
5. Заінтересовані сторони 
Stakeholders
Міська рада – замовник проекту, здійснює заходи із фінансування проекту
Міський відділ освіти- безпосередньо виконує свої функції
Обласне Управління освіти – як представник державної політики в сфері освіти на місцях
Мешканці с. Старий Тараж та с. Комарин - цільова аудиторія
Учні навчального закладу -  цільова аудиторія
 Педагогічний та технічний персонал – цільова аудиторія
6. Цільові групи 
Target group(s) 
Мешканці с. Старий Тараж та с. Комарин
Учні навчального закладу
Педагогічний та технічний персонал
7. Бенефіціари 
Final beneficiaries
Педагогічний та технічний персонал – отримають змогу проводити навчальний процес в нормальних санітарних умовах
Учні навчального закладу -  отримають змогу навчатися у нормальних санітарних умовах та займатися фізичною культурою та спортом
8. Очікувані результати проекту
Estimated results
В результаті реалізації проекту буде добудовано до будівлі школи спортзал з підсобними приміщеннями площею 180 м2, два навчальні класи площею 40 м2 кожен та два санвузли із вбиральнями. Це забезпечить належні санітарно-гігієнічні умови  навчального процесу як для учнів так для працівників закладу. Створить умови для розвитку фізичної культури та спорту 
9. Вимоги до якості проекту 
(основні обмеження )
Requirements

10. Основні види діяльності (групи робіт) 
за проектом
Main activities

11. Орієнтовна тривалість проекту, основні періоди (етапи) реалізації проекту у часі, віхи
Milestones

12. Орієнтовна вартість проекту та ресурси
Resources 

13. Ризики проекту 
Risks

14. Сталість результатів проекту
Sustainability



