Єдине інвестиційне вікно: КІА

МІСІя

створення єдиного вікна взаємодії
між владою міста та інвестором, консультаційна
підтримка, забезпечення контролю виконання
зобов’язань та максимально прозорого
інвестиційного процесу для всіх сторін.

МЕТА KIA:

Основні завдання КІА:

• Забезпечити зростання інвестиційного
потенціалу міста Києва та відбудови
міського бюджету.
• Реалізація суспільно значимих
інфраструктурних та інших проектів
шляхом налагодження ефективної
співпраці між державним та приватним
секторами, а також із інвестиційними
та фінансовими інститутами
• Пошук можливостей та розробка
конкретних інвестиційних пропозицій
задля регенерації і розвитку столиці
України

• Створення баз даних муніципальних
потреб та активів

«За період 2014 – 2016 років

укладено 20
інвестиційних
договорів на суму

1,46 млрд грн».

Олег Містюк,
Генеральний директор КІА

• Ідентифікація найбільш
привабливих інвестиційних ідей
та інновацій
• Аналіз найкращого використання
активів
• Розробка інвестиційних стратегій
та вимог до інвестиційних проектів
• Підвищення рівня інформованості
про життєздатні інвестиційні
можливості серед потенційних
інвесторів (зарубіжних і вітчизняних)
• Забезпечення конкурентного
та прозорого інвестиційного процесу
• П
 атронаж після підписання
інвестиційного договору та підтримка
інвестора з боку міста
• Контроль за виконанням
інвестиційних зобов'язань
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Як СТАТИ ІНВЕСТОРОМ
В АКТИВИ МІСТА
1/ Запо

внення online-заявки
або звернення до фахівця зі зв’язків
з інвесторами (ініціація проекту)

4/ О
 голошення інвестиційного
конкурсу
5/ О
 знайомлення
з умовами інвестиційного
конкурсу та подача учасником
конкурсної документації

2/ З бір агентством вихідних даних
та формування інвестиційної картки
проекту для більш детального
ознайомлення з проектом (проектний
план, технічні умови, бізнес-модель
і протоколи комісій по об’єкту)

6/ П
 ідписання протоколу
про зацікавленість

3/ В
 иконання агентством
передконкурсних робіт та підготовка
тізеру проекту

7/ Затвердження переможця
інвестиційного конкурсу й укладання
інвестиційного договору
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Cайт InvestInKyiv — це єдина онлайн платформа,
яка забезпечує публічний доступ всіх зацікавлених осіб
до інформації щодо інвестиційних проектів Київського
Інвестиційного Агентства (КІА) та статусів їх реалізації
investinkyiv.gov.ua
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