
 

 

Про House of Europe  
House of Europe — це нова програма, що фінансується 
Європейським Союзом та сприяє професійному і творчому 
обміну між Україною та ЄС в секторах культури та креативних 
індустрій, освіти, охорони здоров'я, медіа, соціального 
підприємництва та молоді.  

Головне завдання House of Europe — сприяти міжнародній 
мобільності, обміну досвідом та співпраці в країнах ЄС для 
професіоналів з України. Зокрема, програма дає змогу 
відвідати події для професійного розвитку, обміну досвідом 
та розробити проекти міжнародної співпраці із партнерами.  

Що є основним завданням Навчальних турів в сфері 
Культури? 
Основне завдання програми Навчальних турів - надати 
професіоналам з культурного сектору України можливість з 
перших рук випробувати підходи та методики ЄС, 
інтернаціоналізувати їхні мережі та ініціювати співпрацю зі 
своїми колегами в ЄС. 

Хто може подати заявку? 
Заявку на грант мобільності може подати спеціаліст, який 
працює в секторі культури та креативних індустрій.  

Конкурси на участь у Навчальних програмах будуть 
проводитися в секторі Культара та Креативні індустрії окремо 
для кожної дисципліни: 

● Театр  
● Музика  
● Література 
● Дизайн 
● Мода 
● Кіно 
● Музейна справа  
● Сучасний танець 
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● Арт-ринок 
● Культурна спадщина 
● Архіви 
● Реставрація та консервація 

Цільові групи в секторі культури та креативних індустрій 
включають, але не обмежуються наступними категоріями: 

● Менеджери, куратори, культурні оператори, 
експерти/дослідники, креативні підприємці у наступних 
дисциплінах: театр, музика, література, дизайн, мода, 
кіно, музеї, сучасний танець, арт-ринок, культурна 
спадщина, архіви, реставрація та консервація  

● Митці: перформативне мистецтво, графічне та 
образотворче мистецтво, скульптура, медіа-мистецтво, 
концептуальне мистецтво 

● Співробітники місцевих відділів культури 

До розгляду приймаються лише індивідуальні заявки від 
фізичних осіб. Групові заявки розглядатися не будуть.  

З чого складається навчальний тур? 

Навчальний тур є груповою поїздкою для представників 
сфери Культури та креативних індустрій і включає в себе 
ворк-шопи, лекції, практичні заняття, дискусії з фахівцями 
країн ЄС, нетворкінг та відвідання відповідних професійних 
заходів.  

Кожен навчальний тур проходитиме в одній з країн 
Європейського Союзу* в одному чи декількох містах. 
Програми Навчальних турів розробляються командою House 
of Europe та реалізуються разом з партнерами 
Європейського Союзу та України. 

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



 

Перші поїздки для учасників конкурсу 2019 року будуть 
здійснені в період між 15 лютого 2020 року до 15 квітня 2020 
року. 

Тривалість навчального туру залежатиме від програми та  
складатиме від 7 до 14 днів.  

Що покриває програма Навчальний тур? 
Участь у навчальних турах є повністю безкоштовною. 
Програма бере на себе зобов’язання покрити: 

● Транспортні витрати: оплатити дорогу в обидві сторони, 
та внутрішні переїзди однією з країн ЄС, де 
проходитиме програма 

● Проживання учасників 
● Харчування (сніданки та вечері) 
● Участь у заходах зазначених у програмі навчальних 

турів 
● Робота перекладача для групи Навчальних турів 

Що не покриватиме програма Навчальних турів? 
● Страхування учасників 
● Власні витрати учасників 

Якими є вимоги до заявника? 
● Бути резидентом України віком від 18 років 
● Заявник може подати лише одну заявку в рамках 

одного конкурсу Навчальних турів 
● Заявник, чию грантову заявку було відхилено, має 

право брати участь в наступних конкурсах Навчальних 
турів 

● Заявник не можете стати учасником програми 
Навчальних турів від House of Europe двічі, проте може 
подати заявку на інші програми та гранти House of 
Europe 

  



 

● Заявник повинен мати біометричний паспорт або 
здатність отримати біометричний паспорт або/та  
здатність отримати візу до країни ЄС, якщо це потрібно 

(оформлення всіх документів для поїздки, в тому числі 
віз та паспорту, є відповідальністю заявника) 

● Заявник повинен мати право в’їзду в ЄС 

Як подати заявку на програму Навчальних турів? 

Заявка на програму Навчальних турів разом з необхідним 
пакетом супровідної документації подається в електронній 
формі через онлайн-платформу 
https://houseofeurope.grantplatform.com/ 

Заявка повинна бути надіслана до 15:00 за київським 
часом, 14 листопада 2019 р. 

У електронній заявці заявнику необхідно буде заповнити всі 
обов’язкові поля та надати всю запитувану інформацію. 

Також до онлайн заявка містить додатки: документи, які 
заявник повинен завантажити через онлайн-платформу 
(вкладка ‘Attachments’) 

● CV (розширене резюме) 
СV має бути подане у форматі Europass: 
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-
vitae 

● Два рекомендаційні листи 
Це мають бути скан-копії у форматі (jpeg, pdf), з контактами 

особи, яка пише рекомендацію заявника та підписом. 

Технічні особливості заповнення електронної заявки на 
онлайн-платформі 
• Для заповнення електронної заявки на онлайн-
платформі необхідна реєстрація заявника  
• Реєстрація здійснюється через електронну адресу 
заявника 
  

https://houseofeurope.grantplatform.com/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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• Зареєстрована електронна адреса буде офіційним 
каналом комунікації з заявником, тому просимо 
реєструватися в онлайн-платформі через електронну 
адресу, яка регулярно перевіряється заявником 
• Електронна заявка складається із вкладок ‘Details’, 
‘Questions’, ‘Criteria’, ‘Attachments’, ‘Declaration’. Всі 
вкладки повинні бути заповнені 
• Вкладки складаються з обов’язкових та 
факультативних питань 
• Факультативні питання позначені терміном ‘optional’ 
• Без заповнення обов’язкових полей неможливо 
перейти до наступної вкладки та зберегти електронну заявку 
• Для відправки електронної заявки необхідно натиснути 
кнопку ‘Submit’ 
•  Після натискання кнопки ‘Submit’ заявка 
приймається на перевірку, і до заявки не можна буде 
вносити зміни або долучити додатки 
• Якщо після цього заявник не отримав автоматичного 
підтвердження, заявка вважається такою, що не була 
надіслана 
• Просимо подати заявку завчасно через можливе 
велике навантаження на онлайн-платформу в останні дні 
подачі заявок 

Як і коли будуть здійснена поїздка? 
Навчальні тури відбуватимуться двічі на рік - весною та 
восени. Протягом одного року 6 груп матимуть можливість 
взяти участь у Навчальних Турах. 

Група складатиметься (до) 7 осіб, спеціалістів у сфері 
культури та Креативних індустрій. Також окремо до групи 
учасників Навчального туру входитимуть – супроводжуюча 
особа та перекладач.  

Успішні заявники будуть запрошені для підписання договору 
участі з House of Europe. У договорі буде обумовлено 
обов’язки та права учасника програми Навчальних турів 
House of Europe. 



 

Оцінка заявок 
Заявки пройдуть два етапи оцінки. Спочатку заявки будуть 
оцінені на відповідність технічним критеріям.  

Заявки, що відповідають технічним критеріям, будуть 
передані на оцінку незалежними експертами, які 
оцінюватимуть заявки відповідно до критеріїв відбору.  

Головні критерії відбору 
● Мотивація 
- Що є особистою та професійною мотивацією заявника 

взяти участь у Навчальному турі? 
- Яка кінцева мета та очікувані результати від участі? 
- Який довгостроковий вплив матиме дана участь в 

програмі на заявника? 

● Професійна актуальність 
- Наскільки актуальною для професійного розвитку 

заявника є дана участь у програмі? 

● Очікувані довгострокові результаи  
- Чи планує заявник ділитися отриманим досвідом в 

рамках свого професійного сектору в Україні? Яким 
чином? 

Додаткові критерії відбору 
● Попередня участь у схожих грантових програмах 
- Чи брав заявник участь в міжнародних професійних 

поїздках раніше? Чи отримував заявник фінансування 
від програми House of Europe, Goethe-Institut, British 
Council, Institut Français чи České Centrum? (Перевага 
буде  надаватися заявникам, які раніше не брали участь 
в схожих мобільностях) 

  



 

Захист персональних даних 
Подаючи цю заявку, ви погоджуєтеся на обробку Ваших 
персональних даних відповідно до Загального регламенту 
про захист даних (GDPR), а також Закону України про захист 
персональних даних. 

Контакти  
Запитання щодо навчальних турів  просимо надсилати на 
електронну скриньку:   
kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua 
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