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Шукаємо веброзробника 

Шукаємо студію, яка візьме на себе техпідтримку та розвиток сайту 
House of Europe. 

Наша місія — зробити гранти та інші можливості ЄС доступними навіть 
для людей, які ніколи раніше на них не подавалися. Для цього нам 
потрібен продуманий, функціональний сайт. Ми шукаємо партнера, 
який нам з цим допоможе.

З вас — досвідчена команда та бажання бути корисними українському 
суспільству. З нас — вчасна оплата послуг. Чекаємо на заявку до 
середи, 22 лютого.

House of Europe 
House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується 

Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та 

творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС* .  1

Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, 

медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. 

Ми пропонуємо більш як 20 програм: поїздки на конференції, 

професійні події, стажування і нетворкінг у ЄС*, навчальні подорожі, 

резиденції, тренінги та інші  можливості.  Команда  House  of  Europe 

підтримує творчу співпрацю та копродукцію між організаціями з України 

та ЄС*, фінансує розвиток культурної інфраструктури та програм для 

молоді. Ми також проводимо молодіжні табори та влаштовуємо обмін 

студентами між університетами в межах України. 

 Тут і надалі йдеться про країни ЄС, а також Велику Британію. До країн 1

ЄС належать Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, 
Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, 
Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, 
Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія , Іспанія, Швеція. 

http://www.houseofeurope.org.ua/
http://www.houseofeurope.org.ua/
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Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська 

Рада в Україні, Французький Інститут в  Україні та Чеські  центри є 

консорціум партнерами проєкту. 

Послуги 
До ваших обов’язків входитиме:  

▪ Хостинг та серверне розміщення сайту. 
▪ UI/UX-дизайн та розробка нових сторінок сайту: від простих до 

анімованих спецпроєктів.   
▪ Моніторинг роботи сайту та усунення несправностей. 
▪ Складання щомісячних звітів з переліком виконаних робіт. 
▪ Надання технічних консультацій.  
▪ Моніторинг безпеки. 

Технічні характеристики сайту 
▪ Адреса: houseofeurope.org.ua. 
▪ Back-end: ruby 2.6 rails 6.0. 
▪ База даних: mysql 8 (або 5). 
▪ Front-end: класичні HMTL+CSS+Javascript. 

Документи, необхідні для участі в тендері 
▪ Портфоліо: приклади сайтів, над якими працювали ваші 

розробники та UX/UI-дизайнери. 
▪ Дві цінові пропозиції: щомісячна плата за хостинг та техпідтримку 

й рейти UX/UI-дизайнера/-ки, frontend розробника/-ці, backend 
розробника/-ці та менеджера/-ки проєкту. 

▪ Контактні дані когось із вашої команди: ім’я та прізвище, 
електронна пошта, мобільний телефон.  

▪ Копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або 
ФОП чи Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців. 

Як взяти участь в тендері 
Збер і ть ус і документи в один P D F -файл й в ідправте на 

anton.savidi@houseofeurope.org.ua з темою листа «Тендер на підтримку 

сайту House of Europe». 

https://houseofeurope.org.ua/our-impact-2021
mailto:anton.savidi@houseofeurope.org.ua
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Дедлайн — середа, 22 лютого 2023 року, 15:00 за київським часом. 

Контракт 
З переможцем тендеру укладемо договір з квітня 2023 по грудень 2024 

року.  

Контакти 
Я к щ о у в а с з а л и ш и л и с я п и т а н н я , п и ш і т ь н а 

anton.savidi@houseofeurope.org.ua.
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