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Шукаємо партнера  
Технічний супровід Digital Labs

House of Europe 

House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується 
Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та 
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС* . 1

Програма фокусується на культурі та креативному секторі, 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 
будемо організовувати молодіжні табори та студентський обмін між 
університетами в межах України.

Digital Labs 

Під час онлайн-лабораторій фахівці з різних куточків України 
збираються разом, щоб вирішити спільні проблеми. Це схоже на хакатон 
у мініатюрі: спільністю, інтенсивністю та повсякчасною підтримкою 
досвідчених експертів. 

Протягом двох тижнів учасники вчаться у міжнародних експертів, 
розбирають реальні кейси під час воркшопів, отримують персональні 
поради та готують фінальний проєкт, що стане у пригоді на роботі. За 
найкращі проєкти отримують винагороду — невеликі стипендії. 

Ми проводимо онлайн-лабораторії для освітян , менеджерів 
артрезиденцій та інших фахівців сфери культури. Кожна лабораторія 
присвячена окремій темі, що актуальна для учасників та України.  

 Тут і надалі йдеться про країни ЄС, а також Велику Британію 1
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Завдання 

Організувати технічну частину онлайн-лабораторій.  

Ви маєте:  
▪ обрати та налаштувати платформи для відеоконференцій, чатів 

учасників;  
▪ створити інструкції для учасників та спікерів;  
▪ подбати про технічну сторону синхронного перекладу лекцій;  
▪ організувати відеозапис лекцій зі спікерами;  
▪ організувати стрими лекцій у фейсбуці; 
▪ нагадувати учасникам про події та домашні завдання;  
▪ створювати дизайни плашок, презентацій та інших матеріалів у 

наших шаблонах;  
▪ допомагати учасникам, спікерам, організаторам із технічними 

питаннями.  

Об’єм роботи 

Вам потрібно буде подбрати про технічну підтримку 11 лабораторій. 
Кожна триває від 9 до 14 днів. 

Дати подій 

Перша онлайн-лабораторія — листопад 2021 року року 

Друга онлайн-лабораторія — листопад 2021 року 

Третя онлайн-лабораторія — лютий 2021 року 

Четверта онлайн-лабораторія — лютий 2021 року 

П’ята онлайн-лабораторія — лютий 2022 року

Шоста онлайн-лабораторія — квітень 2022 року

Сьому онлайн-лабораторія — квітень 2022 року

Восьма онлайн-лабораторія — вересень 2022 року

Дев’ята онлайн-лабораторія — вересень 2022 року

Десята онлайн-лабораторія — листопад 2022 року

Одинадцята онлайн-лабораторія — листопад 2022 року

Це приблизний графік, дати можуть дещо змінитися. 
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Часові рамки 

Ви маєте розпочати роботу над онлайн-лабораторією за три тижні до її 
старту.  

Відеозаписи лекцій потрібно віддати протягом двох робочих днів після 
завершення онлайн-лабораторії. 

Як подати заявку  

Заповніть форму на нашій онлайн-платформі. Для цього оберіть розділ 
«Digital Labs» та конкурс «Пошук партнера: технічний супровід Digital 
Labs». 

Кінцевий термін подачі — понеділок, 5 жовтня 2021 року, 15.00 за 
київським часом.  

Документи 

До форми потрібно долучити кошторис. Додайте такі рядки:  
▪ підготовчі роботи: підбір та налаштування сервісів, створення 

інструкцій; 
▪ підтримка під час онлайн-лабораторій: оплата підписок на 

сервіси, дизайн, інформування учасників, вирішення технічних 
питань; 

▪ інші рядки, які ви вважаєте доречними. 

Відбір переможця  

Ми оберемо партнера на закритому конкурсі. У конкурсі візьме участь 
щонайменше три компанії. 

Ми будемо звертати увагу на попередні роботи, досвід, репутацію та 
кошторис.

Переможець тендеру підпише з нами договір на підтримку п’яти онлайн-
лабораторій. 

Контакти 

Я к щ о у в а с з а л и ш и л и с я п и т а н н я , п и ш і т ь н а 
kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua. 

https://houseofeurope.grantplatform.com/
mailto:kateryna.alymova@houseofeurope.org.ua

