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Шукаємо команди менеджерів, що на кілька тижнів приймуть у своїх 
містах мобільний павільйон. Ми завітаємо до вас, коли на вулиці буде 
тепло — між червнем та вереснем 2021 року.  

Мобільний павільйон стане нашим спільним проєктом: ми разом 
складемо програму, яка зацікавить місцевих жителів, та втілимо її у 
життя.  

1. House of Europe 

House of Europe («Дім Європи») — програма, що фінансується 
Європейським Союзом. Програма створена з метою підтримки 
професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в 
країнах ЄC* . House of Europe  фокусується на креативному секторі, на 1

культурі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з 
молоддю. 

Ми фінансуємо більш як 20 програм — стажування, навчальні подорожі, 
нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну. Програма 
підтримує творчу кооперацію та співпрацю між українцями та їхніми 
колегами з ЄС* у галузі культури та креативної індустрії. Ми також 
організовуємо молодіжні табори та студентський обмін між 
університетами в межах України. 

2. Мобільний павільйон  

Ми віримо, що маємо працювати там, де підтримка й інформація потрібні 
найбільше — у регіонах. Тому щороку ми обираємо щонайменше три 
міста, до яких приїдемо у гості з мобільним павільйоном. 

Мобільний павільйон — це сучасна архітектурна споруда, наше 
пересувне регіональне «представництво». Він мандрує українськими 
містами й на кілька тижнів стає магнітом для місцевих жителів.  

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

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.
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У павільйоні можна отримати детальну інформацію про наші програми, 
дізнатися як співпрацювати з європейськими колегами, профінансувати 
проєкт або зрости професійно завдяки іншим проєктам ЄС* для 
українців. Тут ми також пояснюємо, як подавати заявки на конкурси.  

Павільйон активізує публічний простір і створює атмосферу, що сприяє 
зародженню нових ідей. Для кожного міста ми складаємо окрему 
програму з воркшопами, кінопоказами, концертами, виставками, 
презентаціями й читаннями книг та іншими подіями. 

Ми дбаємо про здоров’я гостей, тож усі події під час пандемії COVID-19 
проводимо з дотриманням правил безпеки. 

3. Які міста відвідає мобільний павільйон  

Ми відвідаємо міста, яким бракує культурної інфраструктури та які 
водночас демонструють високий потенціал . Під культурною 
інфраструктурою ми розуміємо кінотеатри, креативні хаби тощо. 

Для нас не важлива кількість жителів, адже хочемо привезти павільйон 
туди, де він потрібний найбільше. Це можуть бути більші міста, яким 
павільйон може дати те, чого їм наразі бракує. Це також можуть бути 
менші містечка, якщо в результаті візиту павільйону у них відбудуться 
позитивні зрушення. 

Для нас важливо, щоб у місті були люди, яким наші події стануть у 
пригоді. Це — фахівці культури, освітяни, соціальні та креативні 
підприємці, медики, медіа та спеціалісти з роботи з молоддю. Ми 
відвідаємо міста, де є агенти змін та громадські організації, що 
належать до цих професійних секторів.  

4. До яких міст не завітає павільйон 

▪ До Києва, Львова, Одеси та Харкова, адже в цих містах 
розвинена культурна інфраструктура та реалізується чимало 
проєктів за підтримки ЄС та інших донорів. Міста з Київської, 
Львівської, Одеської та Харківської областей можуть подаватися.  

▪ До Рівного та Дніпра, адже в цих містах ми запланували поп-ап 
хаби. Міста з Рівненської та Дніпропетровської областей можуть 
подаватися.  



3

5. Технічні характеристики мобільного павільйону 

Павільйон займає 180 м² й спроєктований так, що навкруги має бути 
вільний простір. Ідеально підійде парк, поле або велика міська площа. 

Павільйон має бути підключений до електроенергії, щоб всередині 
можна було проводити події.  

6. Завдання партнера  

▪ Разом з нами розробити та втілити у життя концепцію та 
програму заходів павільйону. 

▪ Отримати дозволи на розміщення павільйону, комунікувати з 
місцевою владою та сповіщати її про заходи. 

▪ Комунікувати з місцевими медіа та партнерами. 
▪ Консультувати гостей павільйону щодо програм House of Europe 

та інших проєктів ЄС в Україні, процесу подачі заявок. 
▪ Допомогти з забезпеченням логістики гостей та спікерів, а також 

розміщенням в місті. 

7. Хто може стати партнером 

▪ Громадські організації. 
▪ Приватні організації. 
▪ Державні та комунальні культурні організації. 

Органи місцевої влади не можуть подаватися, але можуть допомагати з 
проведенням павільйону.  

8. Вимоги до партнера 

Партнер, якого ми шукаємо: 
▪ має досвід організації та проведення заходів; 
▪ готовий виділити 2-3 місяці на підготовку програми, проведення 

подій мобільного павільйону та звітування. 

9.  Як подати заявку 

Заповніть форму на онлайн-платформі і долучіть усі потрібні 
документи. 

Кінцевий термін — вівторок, 16 березня 2021 року о 15:00 за київським 
часом.  

https://houseofeurope.grantplatform.com/
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10.  Які документи потрібно долучити до заявки 

▪ Резюме менеджерів , що відповідатимуть за проєкт та 
спілкуватимуться з нами. Будь ласка, оберіть не більше трьох 
людей.  

▪ Фото та відео локації, де ви плануєте розмістити мобільний 
павільйон. Ви також маєте додати візуалізацію павільйону на 
цьому місці, зроблену за допомогою нашої Apple AR-моделі. Якщо 
у вас ніяк не виходить використати Apple AR-модель, 
скористайтеся інстаграм-маскою. 

▪ Установчі документи вашої організації: статут та сканкопія витягу 
з Єдиного державного реєстру. 

▪ Лист-підтвердження від органів місцевої влади з печаткою про 
готовність прийняти павільйон в місті. Не забудьте попередити 
урядовців, що їм також потрібно буде видати дозвіл на 
розміщення павільйону площею 180 м² у місці, яке ви обрали. 
Якщо органи місцевої влади можуть запропонувати ще якусь 
допомогу з проведенням павільйону, нехай вони зазначать це у 
листі.  

11. Як ми оберемо партнерів 

У першу чергу ми звернемо увагу на: 

▪ Відповідність заявки технічним вимогам. Перевіримо, чи ви 
відповіли на всі обов’язкові запитання та чи долучили необхідні 
документи.  

▪ Професійність команди та профіль організації. Ми звернемо 
особливу увагу на досвід організації воркшопів, конференцій, 
фестивалів й інших подій та їхнього промотування серед цільових 
аудиторій.  

▪ Мотивацію прийняти мобільний павільйон у своєму місті.  

▪ Бачення програми мобільного павільйону.  

▪ Відповідність локації вимогам для розміщення мобільного 
павільйону. 

▪ Аргументацію щодо браку культурної інфраструктури та 
наявності аудиторії, якій павільйон буде цікавий та зможе 
допомогти.  

Ви отримаєте перевагу, якщо: 

http://bit.ly/pavilion2021
https://www.instagram.com/ar/301636847976856
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▪ Хтось із вашої команди вільно спілкується англійською мовою. Так 
ми будемо певні, що ви знайдете спільну мову з міжнародними 
гостями павільйону та англомовними працівниками House of 
Europe.  

▪ У вас є досвід роботи з міжнародними організаціями або 
програмами ЄС. Так ми будемо певні, що ви вже знайомі з нашими 
процедурами. 

12. Коли ми оголосимо результати 

Ми оголосимо результати конкурсу після 5 квітня 2021 року.  

Ми напишемо вам у будь-якому разі: і якщо пройшли, і якщо вам не 
пощастило. Ви отримаєте листа на електронну скриньку, яку ви вказали 
у заявці.  

13. Захист персональних даних 

Подаючи заявку, ви погоджуєтеся на опрацювання ваших персональних 
даних відповідно до Загального регламенту Про захист даних (GDPR).  

14. Контакти 

Якщо у вас є запитання щодо мобільного павільйону, пишіть на 
olga.kuchmagra@houseofeurope.org.ua. Ми спробуємо вам допомогти. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
mailto:olga.kuchmagra@houseofeurope.org.ua
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