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1. House of Europe 

House of Europe — програма, що фінансується Європейським Союзом. 
Програма створена з метою підтримки професійного та творчого обміну 
між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. House of Europe 
фокусується на креативному секторі, на культурі, освіті, медицині, 
соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.  

Програма охоплює 20+ окремих напрямків, що дозволяють відвідувати 
професійні заходи, здійснювати стажування та налагодження зв‘язків з 
ЄС, або записатися на навчальні поїздки, резиденції, тренінги та 
скористатися іншими можливостями. House of Europe фінансує спільне 
виробництво у культурному секторі та співпрацю між українськими й 
європейськими організаціями , а також розвиток культурної 
інфраструктури та творчих напрацювань для молоді в Україні. Зокрема, 
програма пропонує різні молодіжні табори та університетські програми 
обміну в межах України. 

2. Стипендії для спеціалістів культури та креативних 
індустрій 

Стипендії підтримують працівників культури та креативних індустрій під 
час пандемії COVID-19. Ви отримаєте 3 000 гривень за те, що пройдете 
один із безкоштовних онлайнкурсів з нашої підбірки. 

Щотижня ми видаємо 150 стипендій. Стипендії отримають заявники, що 
пройдуть технічний відбір: потрібно довести, що ви працюєте у сфері 
культури і креативних індустрій і долучити сертифікат про проходження 
онлайнкурсу. Кінцевий термін подачі циклічний — щоп’ятниці о 15.00 за 
київським часом.  

3. Хто може взяти участь? 

Ця можливість створена для професіоналів зі сфери культури та 
креативних індустрій. Зокрема, але не виключно:  
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▪ Менеджерів, кураторів, культурних операторів, експертів, 
дослідників та підприємців у сферах музики, театру, танцю, 
дизайну, моди , візуального мистецтва та фотографії , 
аудіовізуального мистецтва (включно з кіно), ремесел, музею, 
галерей, арт-ринку, бібліотек, видавничої справи та літератури, 
фестивалів, креативних хабів, культурної спадщини, архівів, 
реставрації та консервації 

▪ Митців та представників творчих спеціальностей у сферах 
музики, театру, танцю та інших перформативних мистецтв, 
візуального мистецтва та фотографії, аудіовізуального мистецтва 
(включно з кіно), ремесел, скульптури, медіамистецтва та 
концептуального мистецтва, літератури, реклами  

▪ Архітекторів, ландшафтних дизайнерів, урбаністів 

Ми заохочуємо подаватися на і тих, хто зараз працює, і тих, хто не може 
працювати через пандемію COVID-19. Якщо протягом останніх 3 років у 
вас був досвід роботи у сфері — ви можете податися на стипендію.  

4. Хто не може взяти участь? 

Професіонали, що працюють у сфері медіа й освіти.  

Хоча курси будуть корисні й для них, ми не приймаємо заявки від 
викладачів мистецьких внз та журналістів, що спеціалізуються на 
матеріалах про креативні індустрії.  

5. Яка сума стипендії? 

3 000 гривень за проходження одного з онлайнкурсів з нашої добірки.  

6. Які курси я можу пройти? 

Ви можете обрати будь-який курс із нашої добірки. Актуальний список 
курсів дивіться тут.  

7. Що потрібно для участі? 

Якщо ви — ФОП, додайте до заявки: 
▪ Сертифікат про закінчення курсу, виданий не раніше 14 квітня 

2020 року. Сертифікат видає платформа онлайнкурсів.  

https://houseofeurope.org.ua/en/opportunity/61
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▪ Виписку з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-
підприємців. Коди діяльності мають бути пов’язані зі сферою 
культури та креативних індустрій. 

 Якщо ви — фізична особа, додайте до заявки: 
▪ Сертифікат про закінчення курсу, виданий не раніше 14 квітня 

2020 року. Сертифікат видає платформа онлайнкурсів. 
▪ Документ, що підтвердить, що ви працюєте або працювали у 

сфері культури та креативних індустрій. Додайте щось одне:  
o Довідку з місця роботи 
o Копію трудової книжки 
o Інший документ: копія угоди про надання послуг, контракту 

із замовником, абощо. Документ має підтвердити, що у вас 
був досвід роботи у сфері протягом останніх 3 років.  

8. Як подати заявку? 

Заповніть форму на онлайнплатформі й долучіть потрібні документи.   

Кінцевий термін подачі циклічний — щоп’ятниці о 15.00 за київським 
часом. Якщо ви відправите заявку у п’ятницю до 15:00, ми розглянемо її 
вже цього тижня. Якщо ви відправите заявку після 15:00, ми розглянемо її 
наступного тижня.  
 
Пам’ятайте, що ви можете отримати стипендію лише один раз.  

9. Чи потрібно реєструватися на онлайнплатформі?  

▪ Щоб з а п о в н и т и з а я в к у , сл і д з а р е є с т ру в а т и с я на 
онлайнплатформі. 

▪ Для зв’язку з вами ми будемо користуватися електронною 
поштою, тому реєструйте особисту електронну адресу, яку ви 
регулярно перевіряєте. 

▪ Реєструючись, обов’язково поставте позначку V у полі: «Я 
погоджуюся отримувати нагадування та повідомлення 
електронною поштою або SMS-повідомлення від House of Europe. 
Ви зможете будь-коли відкликати свою згоду». Ви не будете 
отримувати важливих повідомлень щодо статусу заявки, якщо не 
дасте своєї згоди. 

https://houseofeurope.grantplatform.com/
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10. Як заповнити онлайнзаявку? 

1. Зайдіть на онлайнплатформу; 
2. Оберіть розділ ‚Стипендії для культури та креативних 

індустрій’; 
3. Оберіть конкурс ‚Конкурс N тижня’; 
4. Впишіть своє прізвище та ім’я латиницею у розділі ‚Назва 

заявки’.  

▪ Щоб подати заявку, натисніть ‚Подати заявку’. 
▪ Після обрання ‚Подати заявку’ заявка буде надіслана на розгляд, 

і ви не зможете її змінювати або долучати файли. 
▪ Якщо ви натиснули ‚Подати заявку ’ , але не отримали 

автоматичного підтвердження — ми не одержали вашої заявки. 
Натисніть ‚Подати заявку’ ще раз. 

11.  Як ви відбиратимете стипендіатів? 

Стипендії отримають заявники, що пройшли технічний відбір. Під час 
технічного відбору ми перевіримо:  

▪ Чи ви пройшли один із курсів з нашої добірки 
▪ Чи ви працюєте або працювали у секторі культури та креативних 

індустрій 

▪ Заявка не гарантує отримання стипендії. Ми можемо відмовити 
вам у стипендії, якщо ви забули додати якийсь із документів або 
якщо документ не відповідає нашим вимогам. Уважно перевірте 
заявку, перш ніж відправляти її.  

▪ Через велику кількість заявок, ми не зможемо проконсультувати 
вас або пояснити, чому ваша заявка не пройшла технічний відбір. 

12.  Що якщо заявок буде більше, ніж стипендій? 

Щотижня ми видаємо до 150 стипендій. Якщо заявок буде більше, ми 
оберемо стипендіатів через вибірку-лотерею.  

13.  Що далі? 

▪ Ми повідомимо про підсумки електронною поштою протягом 
тижня після п’ятничного відбору. Якщо ви не отримаєте листа, 

https://houseofeurope.grantplatform.com/
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п е р е в і р т е с п а м а б о н а п и ш і т ь н а 
olga.kolykhanova@houseofeurope.org.ua.  

▪ Якщо ваша заявка пройде технічний відбір, електронною поштою 
ви одержите листа із проханням надати банківські реквізити, копії 
ІПН та паспорта громадянина України. Ці документи потрібні, щоб 
здійснити переказ. 

▪ Якщо ви не надішлете документів для переказу в зазначений 
термін, ми можемо відмовити вам у стипендії. 

▪ Ми перерахуємо стипендію протягом 3-4 тижнів з моменту подачі 
заявки. 

14.  Захист персональних даних 

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

mailto:olga.kolykhanova@houseofeurope.org.ua
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