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затверджено рішенням Правління 

Громадської організації  

«Київська ініціативна група Альпбаха» 

від 24.02.2020 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДІАЛЬНУ ПРОГРАМУ 

на здобуття стипендій на участь у програмі Європейського Форуму 

Альпбаха в Австрії, що відбудеться з 19 серпня по 04 вересня 2020 року 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Це Положення встановлює процедуру організації та проведення 

Стипендіальної програми на здобуття стипендії на участь у програмі 

Європейського Форуму Альпбаха (далі – Положення). 

 

2. Стипендіальну програму на здобуття стипендій на участь у 

Європейському Форумі Альпбаха (далі – Стипендіальна програма) організовує 

та проводить громадська організація «Київська ініціативна група Альпбаха» 

(далі – ГО «КІГА») спільно та за спонсорської підтримки партнерів 

Стипендіальної програми (далі – Партнери). 

 

3. Безпосереднє проведення Стипендіальної програми здійснюється 

Стипендіальною комісією, що складається з представників ГО «КІГА» та 

представників Партнерів (далі – Стипендіальною комісією). 

Головою Стипендіальної комісії є президент ГО «КІГА». 

 

ІІ. УМОВИ СТИПЕНДІЇ 

 

1. За результатами проведення Стипендіальної програми, 

Стипендіальна комісія визначає переможців Стипендіальної програми, які 

нагороджуються стипендією на участь у Європейському Форумі Альпбаха в 

Австрії, що відбудеться з 19 серпня по 04 вересня 2020 року, у кількості, 

визначеній на момент завершення Стипендіальної програми. 
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Визначення переможців відбувається за категорією “Змінотворці”, а 

також іншими категоріями, встановленими на момент завершення 

Стипендіальної програми. 

 

2. За рішенням голови Стипендіальної комісії строки перебування 

стипендіатів на Європейському Форумі Альпбаха (далі – ЄФА), а також 

програма їхньої участі може змінюватися. 

 

3. Стипендія покриває участь в програмі ЄФА, навчальні матеріали, 

посібники для семінарського тижня та програми симпозіумів, проживання зі 

сніданком, добові у розмірі 17 євро на добу, вечері під час прийомів, а також 

транспортні витрати з Києва до Альпбаху та з Альпбаху до Києва, у 

встановленому Стипендіальною комісією за 2 тижні до виїзду з України 

розмірі. 

 

4. Будь-які інші витрати, пов’язані з проїздом до Києва та до місця 

свого проживання, у тому числі транспортні витрати, пов’язані з проведенням 

співбесіди та витрати, пов’язані із перебуванням в Австрії під час програми 

ЄФА, не покриваються. 

 

ІІІ. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ УЧАСТІ У 

СТИПЕНДІАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ 

 

1. Учасниками Стипендіальної програми можуть бути: 

− громадяни України; 

− особи віком від 18 до 30 років включно; 

− студенти, випускники, науковці, аспіранти, молоді спеціалісти, 

представники інститутів громадянського суспільства, зокрема, громадських 

організацій та експертних, аналітичних центрів; 

− особи, які володіють англійською мовою, рівень якої має бути не 

нижче B2 (Upper Intermediate). Знання німецької, або іншої мови країни-члена 

Європейського союзу може вважатись перевагою, але не є обов’язковим. 
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Учасниками Стипендіальної програми можуть бути змінотворці, які 

досягли значних результатів у суспільній, громадській, політичній, науковій 

чи іншій діяльності, що зумовило чи призведе до значних позитивних змін. 

 

2.  Участь у Стипендіальній програмі можуть брати лише особи, які 

раніше жодного разу не брали участі у програмі ЄФА. 

 

3. Перелік документів, необхідних для участі у Стипендіальній 

програмі: 

1) мотиваційний лист у довільній формі, складений англійською 

мовою (1 сторінка формату А4, 12 шрифт Times New Roman); 

2) резюме у довільній формі, складене англійською мовою (до 2 

сторінок формату А4, 12 шрифт Times New Roman); 

3) рекомендаційний лист з місця навчання/роботи/практики тощо 

довільного формату; 

4) довідка з місця навчання, у разі закінчення вищого навчального 

закладу – сканований диплом, довідка з місця роботи; 

5) відеозапис, на якому учасник дає відповідь на питання: «Europe 

2030: A Ukrainian vision of the future of Europe». Хронометраж відеозапису – до 

2 хвилин. 

 

4. Заявка, що містить зазначені вище документи надсилається через 

гугл-форму до 11:59 15 квітня 2020 року. 

Документи (окрім відео) приймаються одним файлом у форматі .pdf. 

Неповний пакет документів, або документи, що містять неповну або 

недостовірну інформацію, так само як і документи, надіслані після 

зазначеного строку, Стипендіальною комісією не розглядаються. 

 

5. Заявник повинен мати дійсний закордонний біометричний паспорт, 

або звичайний закордонний біометричний паспорт для отримання шенгенської 

візи з кінцевим терміном дії мінімум 3 місяці після закінчення поїздки в 

Австрію на участь в ЄФА з мінімум двома чистими сторінками для візи, 

термін дії якого не повинен перевищувати 10 років. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ 
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1. Відбір складається з кількох етапів: 

Етап І (24 лютого — 15 квітня 2020 року) передбачає підготовку та 

відправлення заявниками переліку документів та відеозапису, визначених у 

пункті 3 Розділу ІІІ цього Положення. 

Етап ІІ (16 квітня – 30 квітня 2020 року) – опрацювання отриманих 

документів та визначення учасників ІІІ етапу Стипендіальної програми. 

Етап ІІІ (01 травня – 31 травня 2020 року) передбачає проведення 

Стипендіальною комісією співбесід з визначеними учасниками. До моменту 

проведення співбесіди визначені учасники надсилають письмову відповідь на 

6 запитань: 

- How can you characterize the conflict in the Eastern Ukraine and Crimea? 

- What does it mean for you to be a ‘change-maker’? 

- Please describe one of the changes your organization or you personally have 

contributed to (in the first case, please, specify your contribution). 

- What can be done to mobilize Ukrainian society to stand together for bigger 

changes?  

- How do you evaluate a success of a change? Please name three pre-

conditions for a successful change and briefly explain one of them. 

- Formulate three key messages (one sentence for each message) to introduce 

Ukraine to Alpbach community. 

Етап ІV. (01 червня 2020 року) – оголошення результатів Стипендіальної 

програми. 

 

2.  Результати кожного етапу відбору будуть висвітлюватися у 

соціальних мережах ГО «КІГА». 

 

3. Остаточне рішення про визначення переможців Стипендіальної 

програми затверджується Стипендіальною комісією та оприлюднюються у 

соціальних мережах ГО «КІГА». 

 

4.  Рішення Стипендіальної комісії є остаточним і не підлягає 

оскарженню. Стипендіальна комісія не зобов’язується пояснювати чи 

мотивувати свої рішення. 

 

5. ГО «КІГА» не приймає та не розглядає листи, скарги та інші 

звернення від будь-яких осіб та не вступає в листування щодо причин 
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відхилення документів, поданих на Стипендіальну програму, результатів чи 

процедури проведення відбору. 

 

6. У разі неможливості взяти участь у програмі ЄФА одного із 

переможців Стипендіальної програми, Стипендіальна комісія визначає іншого 

переможця Стипендіальної програми. 

 

7. Обов’язковою умовою для набуття заявником стипендії ЄФА є 

підписання переможцем Стипендіальної програми договору з ГО «КІГА». 

 

8.  Переможець Стипендіальної програми, який з будь-яких причин 

чи без їх пояснення відмовився від підписання договору з ГО «КІГА» 

протягом 7 днів з моменту публікації рішення Стипендіальної комісії про 

результати Стипендіальної програми, позбавляється права на отримання 

стипендії. 

 

V. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ІНШІ УМОВИ 

1. Переможець Стипендіальної програми зобов’язується гідно 

представляти Україну на ЄФА, бути толерантним до інших учасників ЄФА та 

членів української делегації, бути активним учасником програми та заходів, 

які організовуються ГО «КІГА» разом із Партнерами під час ЄФА, в тому 

числі, брати активну участь в підготовці заходів з членами ГО «КІГА», що 

розпочинається до початку ЄФА, виступати спікерами від України в 

публічних подіумних дискусіях, семінарах, в тому числі, які стосуються 

обговорення суспільно-політичної ситуації в Україні; в інтелектуальних іграх, 

“Speakers night”, “Fireside chats”, “Decision Making in EU”; International 

evening, культурних та інших заходах ЄФА. 

 

2. Переможець Стипендіальної програми зобов’язується надати ГО 

«КІГА» у електронному форматі 1 загальний відгук англійською мовою про 

ЄФА обсягом 1 000 слів до кінця програми ЄФА, які будуть опубліковані на 

веб-сайтах, соціальних мережах ГО «КІГА» та Партнерів, а також будуть 

використані у інформаційних виданнях, брошурах, тощо. Також, Стипендіат 
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візьме участь у підготовці короткого відео-фідбеку до завершення ЄФА про 

свою участь у ЄФА. 

 

3. Подаючи заяву на участь у Стипендіальній програмі його учасник 

тим самим дає згоду Стипендіальній комісії, відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних», на обробку персональних даних: збирання, 

реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), 

знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням 

інформаційних (автоматизованих) систем або без використання таких систем з 

метою проведення Стипендіальної програми. 

 

4. Імена, фотографії та короткі відомості про переможців 

Стипендіальної програми публікуються на сайтах, у соціальних мережах ГО 

«КІГА», Партнерів, інших інформаційних веб-сайтах, інформаційних 

виданнях, брошурах, тощо. 

 

5. Переможець Стипендіальної програми, який не виконує 

зобов’язань щодо участі в ЄФА, про що зазначено у пунктах 1, 2 Розділу V 

цього Положення, зокрема під час підготовки до ЄФА та під час проведення 

ЄФА, несе відповідальність у формі часткового чи повного позбавлення 

стипендії за рішенням голови Стипендіальної комісії. 

У такому разі, витрати, пов’язані із участю в ЄФА, переможець 

Стипендіальної програм несе самостійно. 

6. ГО «КІГА» має право вносити зміни в Положення, відмовитися 

від проведення та припинити Стипендіальну програму, про що оголошується 

на веб-сайтах та у соціальних мережах. 

 

7. Подаючи документи на участь у Стипендіальній програмі його 

учасники тим самим погоджуються на всі умови цього Положення. 


