
 

 

 

 

 

 

House of Europe (“Дім Європи”) шукає партнерів для міжнародної 
програми резиденцій з метою зміцнення зв’язків між кураторами, арт-
менеджерами, дослідниками та культурними інституціями України та 
країн ЄС, а також для збільшення присутності сучасного українського 
мистецтва в ЄС та навпаки. Тривалість кожної резиденції складає 30-45 
днів, перша — запланована на 2020 рік. Резиденції будуть присвячені 
темам «пам'яті», «інклюзивності», «мобільності» але не  
обмежуватимуться ними. 
 

Про House of Europe 

House of Europe (“Дім Європи”) — нова програма, що фінансується 
Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та 
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС.  

Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, 
медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.   

House of Europe фінансує 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 будемо 
організовувати молодіжні табори та студентський обмін між 
університетами в межах України. 
 
Goethe-Institut в Україні керує програмою House of Europe. Британська 
Рада, Французький інститут та Чеський центр є консорціум партнерами 
проєкту. 
 
 
Основні цілі програми резиденції 

 Познайомити українських кураторів / арт-менеджерів / 
дослідників із мистецьким середовищем та культурними 
інституціями країн ЄС та навпаки 

 Зміцнити зв’язки українських кураторів / арт-менеджерів / 
дослідників з їхніми колегами в країнах ЄС 

 Сприяти збільшенню кількості присутності сучасного українського 
мистецтва в країнах ЄС та навпаки через такі події (але не 
обмежуючись), персональними та колективними виставками, 
проектами, перформансами тощо 

 Створити платформу для діалогу та співпраці 
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House of Europe, як міжнародний культурний посередник, сприяє 
культурному обміну, орієнтованому на діалог, та заохочує культурні 
інституції підтримати транскордонне співробітництво. За допомогою 
програми резиденцій House of Europe має на меті створити мережу 
культурних інституцій, зацікавлених у розширенні міжнародної 
співпраці, обміні ідеями й інтелектуальними ресурсами та налагодженні 
міжособистісних контактів. 
 

Очікувані результати 
 

Встановити міцні зв’язки та стійкі партнерські відносини між 
професійними культурними операторами, інституціями в Україні та в 
країнах ЄС. Це допомагатиме збільшити присутність української 
мистецької сцени в ЄС та навпаки, та сприятиме взаєморозумінню й 
поінформованості. 
 

Що надає House of Europe ? 

House of Europe покриває такі витрати:  

 Проїзд, проживання та добові для учасників програми 
 Заходи, які збільшать поінформованість про проект учасників 

програми (наприклад, оформлення комунікаційних матеріалів) 
 Переклад публічних заходів 
 Кошти на дослідницькі цілі (доступ до архівів, книги) та інші 

додаткові витрати резидента чи приймаючої організації 
 

Наш потенційний партнер 

 Координуватииме резиденції на базі власної інституції 
 Допомогтиме знайти належне житло та робочий простір для 

резидента / резидентки 
 Забезпечуватиме локації для проведення подій (залежно від 

планування), таких як кураторська чи експертна лекція, 
презентації, виставки, тощо 

 Інформуватиме свою цільову аудиторії про резиденцію та події, 
що з нею пов'язані, запрошуватиме відвідувачів на подію 
пов’язану з резиденцією 

 Надаватиме логістичну підтримку протягом усього часу 
резиденції, наприклад: зустріч в аеропорту чи на залізничному 
вокзалі 

 Забезпечуватиме переклад під час публічних заходів та технічну 
підтримку 

 Познайомить резидентів з місцевим мистецьким середовищем 
 Надаватиме резиденту інформаційну допомогу та, якщо це 

передбачено, долучати до мережі контактів резиденції 
 Промотуватиме резиденцію та пов'язані з нею події, залучаючи 

власні комунікаційні мережі та інші ресурси 
 Належно задокументує и перебіг резиденції та її результати, 

наприклад, за допомогою фото чи відео документації 



 

 

 

 Повідомлятиме House of Europe про перебіг резиденції 
(наприклад, надаватиме кількісні та якісних показників про події, 
взаємодію з аудиторією та інші дані необхідні для моніторингу та 
оцінки) 

House of Europe забезпечує фінансову підтримку резиденції та 
заохочує партнерські організації надавати власні ідеї та концепції, які б 
відображали бачення, досвід, цільові інтереси та формат вашої 
резиденції. Форма співпраці та розподіл обов'язків можуть бути 
узгоджені індивідуально й зафіксовані у меморандумі про 
взаєморозуміння або угоді про співпрацю. 
 

Процес відбору резидента / резидентки 

Партнери пропонують можливий графік прийому резидента / 
резидентки. Базуючись на цьому House of Europe оголошує відкритий 
конкурс заявок і робить перший технічний відбір. Організація-партнер 
отримує список з 10-20 кандидатів та кандидаток. Очікується, що 
партнерська організація обере трійку найкращих кандидатів та 
кандидаток: перший номер — обраний резидент / резидентка, а двоє 
інших — у списку очікування. 

Залежно від підходу та профілю партнера, можливі узгодження іншої 
процедури відбору. 
 

Хто може подати заявку? 

 Існуючі резиденції 
 Культурні інституції, музеї та артцентри 
 Галереї, виставкові простори, мистецькі локації 
 Креативні хаби 
 Вищі навчальні заклади (художні університети, академії мистецтв) 
 Неурядові організації, які мають досвід організації резиденцій 

 

Як подати заявку? 

Будь ласка, заповніть онлайн-анкету 
https://houseofeurope.grantplatform.com та додайте наступні 
документи: 

 Посилання на діяльність Вашої інституції (можна у вигляді 
посилання на веб-сайт або інші існуючі матеріали) 

 Резюме ключових менеджерів, що відповідатимуть за комунікацію 
з House of Europe, та тих, хто буде реалізовувати програму 
резиденції 

 Копію документів, що підтверджують юридичний статус вашої 
організації 

 Орієнтовний план подій резиденції 



 

 

 

 Лист-рекомендацію (бажано, але не обов’язково) 
 Інші вкладення на ваш розсуд. 

 
Основні критерії відбору  

 Відповідність концепції вашої резиденції цілям House of Europe 
 Рівень професіоналізму та престижу вашої інституції. Гарна 

репутація та позитивні відгуки від партнерів, які працювали з 
вами 

 Ваш потенціал збільшення проінформованості про резиденції 
 Досвід реалізації подібних проектів 
 Наявність приміщень та виставкового простору 
 Наявні канали комунікації з цільовою аудиторією (креативний 

сектор, арт-менеджери, художники та інші) 
 Наявність команди, яка співпрацюватиме з House of Europe та 

працюватиме над програмою (адміністратор, менеджери) 
 Здатність основної команди спілкуватися англійською мовою - 

розмовно та письмово 
 Досвід роботи з міжнародними організаціями та / або 

програмами, що фінансувалися ЄС, буде перевагою 
 

Кінцевий термін подачі заявок - 20 січня 2020 року, 15.00 за київським 
часом.  

Питання щодо резиденції просимо надсилати на електронні адреси: 
lina.romanukha@houseofeurope.org.ua 
kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua 
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