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ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс для внутрішньо переміщених осібз Донецької та Луганської областей  

та проживаючих на цих територіях та внутрішньо переміщених осіб зтимчасово  

окупованої території Автономної Республіки Кримта м. Севастополя на здобуття 

 стипендій на участь в програмі Європейського ФорумуАльпбаха в Австрії,  

що відбудеться з19 серпня по 04 вересня 2015 року 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення про Конкурс для внутрішньо переміщених осіб з Донецької та 

Луганської областей і проживаючих на цих територіях, а також внутрішньо переміщених осіб 

з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на здобуття 

стипендій на участь у Європейському Форумі Альпбаха в Австрії (далі за текстом– 

Положення про Конкурс), одного з найдавніших міжнародних Форумів у світі, що 

проводиться щорічно з 1945 року.  

Організатор Конкурсу 

 

Партнер 

Конкурсу 
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1.1.  Конкурс на здобуття стипендій на участь у Європейському Форумі Альпбаха (далі за 

текстом– Конкурс ) організовується та проводиться Громадською організацією «КИЇВСЬКА 

ІНІЦІАТИВНА ГРУПА АЛЬПБАХА» (далі за текстом – ГО «КІГА») спільно та за 

спонсорської підтримки ERSTE Foundation, IB. GroupIB. Interbilanz, IT Company 

SmartDocuments та Siemens Ukraine (далі за текстом - Спонсори). 

1.2. Проведення Конкурсу забезпечується Стипендіальною комісією Конкурсу, що складається 

з представників ГО «КІГА» та представників Спонсорів (далі за текстом – Стипендіальною 

комісією). 

1.3. За результатами Конкурсу, на умовах та у порядку, встановлених у цьому Положенні, 

Стипендіальною комісією визначаються переможці Конкурсу, яким присуджуються 

стипендії. 

1.4. ГО «КІГА» як представник громадянського суспільства в Україні разом зі Спонсорами – 

представниками бізнесу, усвідомлюючи соціальну відповідальність організовують і проводять 

Конкурс з метою надання унікальної можливості для внутрішньо переміщених осіб з 

Донецької та Луганської областей іпроживаючих на цих територіях, а також  внутрішньо 

переміщених осіб з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя,взяти участьв навчально-освітній програмі Європейського Форуму Альпбаха  в 

Австрії(далі за текстом – ЄФА/Форум), що складається з тижня Семінарів та двох тижнів 

Симпозіумів, які проводяться викладачами одних з найкращих європейських, британських та 

американських університетів, Нобелівськими лауреатами, представниками вищих інституцій 

ЄС, політиками, журналістами і представниками бізнесу. Семінари та Симпозіуми 

проводяться на теми, які стосуються сфери міжнародного права, політики, економіки, 

фінансів, інновацій в технічних та точних наук, IT, медицини, охорони здоров’я, енергетики, 

навколишнього середовища, тощо. Програма ЄФА розміщена на сайті www.alpbach.org 

 

2. Стипендія 

2.1. ГО «КІГА» за підтримки Спонсорів за результатами проведення Конкурсу присуджує 

переможцям Конкурсу стипендії на участь в Форумі. 

2.2. ГО «КІГА» за підтримки Спонсорів присуджує переможцям Конкурсу (далі за текстом – 

 Стипендіати)одинадцять стипендій, з яких: дев’ять стипендій на участь в програмі 

Семінарського тижня і Симпозіумів ЄФА та дві стипендії на участь в програмі 

Технологічного та Політичного Симпозіумів. При цьому ГО «КІГА» залишає за собою 

право змінювати строки і терміни перебування стипендіатів на Форумі, а також змінювати 

програми участі стипендіатів.  

2.3. В залежності від програми та строків перебування вартість стипендії становить від 1000 до 

1500 Євро.Стипендія покриває участь в програмах ЄФА, навчальні матеріали, посібники 

для Семінарського тижня та програми Симпозіумів, проживання зі сніданком, добові у 

розмірі 17 Євро на добу,вечері під час прийомів, транспортні витрати з України до 

Австрії,екскурсії, безкоштовне оформлення Шенгенської візи в посольстві Австрії, а також 

поліси страхування для виїзду за кордон, які покриваються для стипендіатів Партнером 

Конкурсу Страховою компанією "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП". 

2.4.  Будь які інші витрати, пов’язані з проїздом до Києвата назад до місця свого проживання, в 

тому числі транспортні витрати пов’язані з поданням документів до Австрійського 

посольства в Києві для оформлення віз, витрати пов’язані зучастю в ЄФА та перебуванням 

в Австрії під час програми ЄФА не покриваються. 

 

3. Вимоги до учасників Конкурсу 
3.1.1. Категорія осіб які можуть брати участь в Конкурсі: студенти 1-6 курсів, 

випускники, науковці, аспіранти, молоді спеціалісти, представники громадських організацій, 

які перебувають в Донецькій або Луганській областях або є внутрішньо переміщеними до 

інших міст та регіонів України, в тому числі вищеперерахована категорія осіб з тимчасово 

окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, які внутрішньо 

переміщені до інших міст та регіонів України; віком від 18 до 30 років (30 включно),які 

володіють англійською мовою, рівень якої має бути не нижче B1 (intermediate level) та які 

http://www.alpbach.org/


3 
 

відповідають іншим вимогам, встановленим цим Положенням (далі – заявники/ учасники 

конкурсу). Знання німецької мови може вважатись перевагою, але не є обов’язковим. 

3.2.  Участь в Конкурсі можуть брати лише особи, які раніше жодного разу не 

приймали участі в програмі ЄФА. 

 

4. Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі: 
1) Мотиваційний лист, складений англійською мовою (максимум 1 сторінка). 

2) Резюме (CV) англійською мовою з фотографією (максимум 2 сторінки). 

3) Сканована довідка з місця навчання, у разі закінчення вищого навчального закладу 

– сканований диплом та довідка з місця роботи; в разі наявності довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до ЗУ «Прозабезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» подається сканована копія такої довідки. 

4) Написання двох есе є обов’язковимдля учасників конкурсу. Одна тема есе є 

обов’язковою для всіх, другу тему есе учасник Конкурсу обирає самостійно на 

власний розсуд серед запропонованих. Вимоги до есе: есе складається двома 

мовами: українською та англійською. Об’єм  кожного есе – до 2 сторінок, 12 

шрифт, інтервал 1,5. 

4.1.1. Перша тема есе. В залежності від місця проживання /походження (Східна Україна 

/Крим) учасник обирає одну з тем:  

-Східна Україна: шляхи вирішення конфлікту та попередження появи нового. 

Eastern Ukraine: ways to resolve the conflict and to prevent the rise of a new one. 

 

- Ваш погляд на питання Криму - чи стане колись півострів знову 

українським?  

Your vision on the Crimea issue - will the peninsula ever be Ukrainian again?  

4.1.2.   Другу тему есе учасник обирає на власний вибір серед запропонованих тем в 

залежності від своєї спеціальності: 

А)«Енергонезалежність - від людини до держави» (тема стосується того як кожен з нас 

своїми діями може вплинути і допомогти державі на глобальному рівні вирішити питання 

енергонезалежності, яким чином, технології, альтернативні джерела, приклади успішних 

ініціатив з самоенерго забепечення тощо). 

Energy self-sufficience -  how can each of us help to the country to solve the problem of energy 

independence on the global level? 

 

Б) «Впровадження замкнутого циклу переробки відходів: фантастика чи вимушена 

реальність для України?» (тема стосується сміттєзвалищ, як можливо з них робити енергію 

і не псувати екологію, чи це надто дорого і недосяжно за технологіями для України, чи це 

необхідно впроваджувати вже негайно). 

Implementation of the closed circuit recycling –  fantasy or forced reality for Ukraine?  

В) «Дигіталізація сучасного суспільства -  тренди та виклики сьогодення»   

Digitalization of the modern society - trends and challanges of the present. 

 

Г)«Фігура України на геополітичній шахівниці Європи та Росії». 

Ukraine as a figure at the geopolitical chessboard of Europeand Russia.  

Д) «Угода про Асоціацію - приховані можливості/загрози для України»  

Ukraine-European Union Association Agreement - hidden possibilities/dangers for Ukraine 

Е) «Медична реформа в Україні : що потрібно зробити для побудови повноцінної 

системи охорони здоров'я в Україні?» 

Healthcare reform in Ukraine: what should be done for building a fully-fledged health care 

system in Ukraine? 
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4.2. Увесь перелік документів разом з есе заявники відправляють на електрону адресу ГО 

«КІГА» kiga.forum.alpbach.network@gmail.com  до 03 червня 2015 року. 

 

5. Порядок та правила проведення Конкурсу 

5.1. Конкурс складається з кількох етапів. 

5.2. Етап 1 (13травня - 03 червня ). Перший Етап передбачає відправлення заявниками 

документів, перелік яких вказується в Розділі 4 Положень про Конкурс, на електрону 

адресу ГО «КІГА»kiga.forum.alpbach.network@gmail.com.   

5.3. Етап 2. ( 03 червня - 13 червня). За результатами першого етапу Конкурсу, 

Стипендіальна Комісія визначає фіналістів, які запрошуються до участі у другому етапі 

Конкурсу. Другий етап Конкурсу передбачає проведення Стипендіальною комісією живої 

або Skypeспівбесіди з фіналістами. 

5.4. Етап 3 (до 23червня). За результатами  другого етапу Конкурсу, Стипендіальна 

комісія обирає переможців Конкурсу – стипендіатів ЄФА 2015.У разі необхідності, для 

обрання переможців Стипендіальна комісія може провести додаткову живу або Skype 

співбесіду. 

5.5. Оголошення результатів Конкурсу до 25червня. Результати Конкурсу 

затверджуються та оприлюднюються ГО «КІГА» в інтернеті, соціальних мережах тавеб – 

порталах на яких було розміщено оголошення про проведення Конкурсу. 

5.6.  Рішення Стипендіальної комісії є остаточним і не підлягає оскарженню. 

Стипендіальна комісія не зобов’язується пояснювати чи мотивувати свої рішення. 

5.7. ГО «КІГА» не приймає та не розглядає листи, скарги та інші звернення від будь-

яких осіб (у тому числі учасників Конкурсу) та не вступає в листування щодо причин 

відхилення документів, поданих на Конкурс, результатів чи процедури проведення 

Конкурсу. 

5.8. У разі неможливості взяти участь в програмі ЄФА одним з переможців, право 

участі в ЄФА надається на користь одного з фіналістів за рішенням Стипендіальної комісії. 

5.9. Заявник, який подає перелік документів, вказаних у цих Положеннях про Конкурс, 

погоджується, що ГО «КІГА» залишає за собою право публікації даних документів або 

витягів з них (виклад основного змісту мотиваційного листа, есе) на сайті, в соціальних 

мережах ГО «КІГА», інших веб - порталах та виданнях із урахуванням авторських прав 

власника матеріалів. Авторське право на вказані роботи залишається за Заявником 

(автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, 

відповідальність за зміст поданої роботи Заявник несе самостійно. 

5.10. Обов’язковою умовою для набуття статусу Стипендіата Європейського 

Форуму Альпбаха від ГО «КІГА» є підписання  переможцем конкурсу договору з ГО 

«КІГА». 

5.11.  Переможець Конкурсу, який з будь-яких причин чи без їх пояснення відмовився 

від підписання договору з ГО «КІГА» не отримує стипендії, в такому разі стипендія 

надається іншому фіналісту конкурсу за рішенням Стипендіальної комісії. 

 

6. Зобов’язання переможця Конкурсу. 

6.1. Переможець Конкурсу зобов’язується: 

6.1.1. Гідно представляти Україну на ЄФА, бути толерантним до інших учасників 

Форуму, бути активним учасником програми ЄФА та заходів, які організовуються 

ГО «КІГА» разом зі Спонсорами під час ЄФА,  в тому числі, приймати активну 

участь в підготовці заходів з командою ГО «КІГА», що розпочинається до початку 

Форуму, виступати спікерами від України в публічних подіумних дискусіях, 

семінарах, в тому числі, які стосуються обговорення суспільно-політичної ситуації 

в Україні;в інтелектуальних іграх, “Speakersnight”, “Firesidechats”, 

“DecisionMakinginEU” культурних та інших заходах ЄФА.  

6.1.2. До кінця програми ЄФА, перебуваючи ще в Австрії скласти українською та 

англійською мовами відгук про свою участь та враження від ЄФА, які будуть 

опубліковані на сайтах, соціальних мережах ГО «КІГА» та Спонсорів та на інших 

інформаційних веб - порталах та/або виданнях, брошурах, тощо. 

mailto:kiga.forum.alpbach.network@gmail.com
mailto:kiga.forum.alpbach.network@gmail.com
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6.1.3. Стипендіат повинен мати дійсний закордонний паспорт 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 не повинен перевищувати 10 років. 

 

7. Інші умови. 

7.1. Подаючи заяву на участь у Конкурсі його учасник тим самим дає згоду 

організаторам Конкурсу та іншим повноважним представникам і третім особам, відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, 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) системабо без використання таких систем з метою  

проведення Конкурсу.  

7.2. Імена, фотографії та короткі відомості про фіналістів та переможців Конкурсу 

публікуються на сайтах, соціальних мережах організаторів Конкурсу та на інших 

інформаційних веб - порталах та/або виданнях, брошурах, тощо. 

7.3. Переможець Конкурсу, який не виконує зобов’язань щодо участі в програмі 

ЄФА вказаних в розділі 6 Положень про Конкурс під час підготування до Форуму та 

під час проведення Форуму несе відповідальність у формі позбавлення стипендії за 

рішенням ГО «КІГА». У такому разі будь які витрати пов’язані із позбавленням 

переможця участі в ЄФА несе самостійно переможець Конкурсу. Якщо стипендіат під 

час Форуму не виконує зобов’язань передбачених в розділі 6 Положень про Конкурс, 

ГО «КІГА» має право позбавити стипендіата права участі в Форумі та відправити 

стипендіата в Україну. При цьому фінансові витрати пов’язані з поверненням до 

дому несе самостійно стипендіат. У разі невиконання або порушення умов Положення 

про Конкурс під час Форуму, стипендіат зобов’язується відшкодувати ГО «КІГА» 

вартість стипендії. 

7.4. ГО "КІГА" має право вносити зміни в порядок, правила проведення Конкурсу, 

відмовитися від його проведення та припинити стипендіальну програму після проведення 

Конкурсу про що оголошується на веб порталах, соціальних мережах на яких було 

оголошено про початок проведення Конкурсу. 

7.5. Подаючи документи на участь у Конкурсі його учасники тим самим погоджуються 

на всі умови Положення про Конкурс. 

 

 

 

 

 

 

 


