Гранти на персональні проєкти
Individual Project Grants
Будь ласка, заповніть цю форму (за можливості англійською мовою)
Please fill in this form (if possible, in English)
1. П.І.Б. та контактна інформація організатора проєкту (заявника)
Full name and contact details of the Project organiser (applicant)
2. Як ви подавали заявку?
How did you apply?
- Самостійно (як фізична особа-підприємець)
Independently (as a private entrepreneur)
- У парі з роботодавцем чи організацією (якщо так, вкажіть назву та
контактну інформацію роботодавця чи організації грантоотримувача)
Together with the employer or organisation (if so, provide name and contact details
of the grantee employer or organisation)
3. Назва проєкту
Name of the project
4. Дата початку та завершення проєкту
Project start and end dates

5. Опишіть заходи в рамках проєкту (що, де та коли ви робили?)
Please provide a description of the project activities (what, where, and when you did
you do?)

6. Яких результатів Вам вдалося досягти, які нові знання Ви набули завдяки
проекту?
What results has the project allowed you to achieve and what new knowledge did you
acquire?

7. Які труднощі та виклики поставали перед Вами під час проекту?
What challenges and difficulties did you encounter during the project ?

8. Які висновки було зроблено?
What lessons have you learned?
9. Як Ви плануєте використовувати отриманий досвід в своїй щоденній
роботі?
How do you plan to use received findings and knowledge in your daily work?
10. Як Ви плануєте ділитися отриманими знаннями та досвідом?
How do you plan to share the acquired knowledge and skills?

11. Надайте перелік партнерів/організацій в ЄС*, які були залучені у проєкт.
Яким чином вони були долучені до проєкту?
Please list your partners/host organisations from the EU* that were engaged in the
project. How were they involved in the project?
12. Чи домовились Ви про подальші зустрічі чи заходи з партнерами з ЄС*, з
якими Ви познайомились під час реалізації проекту? Будь ласка, опишіть
коротко
Have you agreed on follow-up meetings or activities with the EU* partners you
encountered during the project realisation? Please provide a short description
13. Який
суспільний
резонанс
отримав
Ваш
проект?
Наприклад,
згадка/обговорення в ЗМІ, соціальних медіа, професійних колах тощо.
Будь ласка, прокоментуйте та надайте посилання.
What public resonance did your project get? E. g. mention/discussion in (mass) media,
social media, professional circles, etc. Please provide details and links.
14. Як Ви плануєте інформувати професійну спільноту про свій проект та
досягнуті результати? Яку приблизну кількість людей Ви можете охопити
(наприклад, використовуючи соціальні мережі, веб-сайт, статті)?
How do you plan to inform your professional network about your project and its results?
What is the approximate number of people you can reach (e. g. via social networks,
website, articles)?

В таблиці нижче оцініть рівень Вашої згоди. Будь ласка, прокоментуйте
свою оцінку.
In the table below, please rate your level of agreement. Please comment your mark.
Абсолютно
Абсолютно
Відмітьте x
згоден
Згоден
Важко
Не згоден
не згоден
(-a)
(-a)
відповісти
(-а)
(-а)
Strongly
Agree
Hard to say
Disagree
Strongly
Mark x
agree
disagree
Цей проєкт
відповів моїм
очікуванням.
☐
☐
☐
☐
☐
This project met
my expectations.
Коментар / Comment

Цей проєкт був
цінним для
мого
професійного
розвитку.
This project was
valuable for my
professional
forthcoming.
Коментар / Comment
Я вважаю
професійно
релевантною
програму
Грантів на
персональні
проєкти від
House of Europe.
I consider
Individual Project
Grants programme
of House of Europe
relevant for the
needs of my
professional
sector.
Коментар / Comment
Я би
рекомендував
(-а) такий
проєкт іншим.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

I would
recommend the
project to others.
Коментар / Comment
Я можу
використати
отримані
знання та
вміння у своїй
щоденній
роботі після
реалізації
проєкту.
I can use the
acquired
knowledge and
skills in my
everyday work
after project
realisation.
Коментар / Comment

Я отримав (-а)
краще
розуміння
реалій,
методологій та
потенційних
переваг
партнерства з
ЄС та країнамичленами ЄС*.
I gained a better
understanding of
EU realities,
methodologies,
and potential
benefits of
partnerships with
the EU and EU*
Member States.
Коментар / Comment

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Мені вдалося
визначити
спільні
потреби,
інтереси та
майбутні цілі з
колегами з ЄС*.
☐
☐
☐
☐
I was able to
identify shared
needs, interests,
and perspectives
with the EU*
counterparts.
Будь ласка, перерахуйте їх та опишіть / Please list and elaborate.

☐

Я встановив (а) зв'язки
професійного
співробітництв
а з колегами з
ЄС* під час
реалізації
проєкту.
☐
☐
☐
☐
☐
I established
professional
cooperation links
with EU*
professionals as a
result of the
project.
Вкажіть кількість зв’язків (цифру), перелічіть їх та опишіть / Please indicate the
number of links, list them, and elaborate on them.
Чи хотіли би Ви стати учасником (-цею) Програми
випускників та її бази даних?
Would you like to become part of the House of Europe Alumni
programme and database?

Так
Yes

Ні
No

☐

☐

* EU whenever marked with * means EU + UK
* ЄС позначене символом * означає ЄС + Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії

