
Стипендіальна програма на участь у Європейському Форумі Альпбаха 

 

Стартує щорічна Стипендіальна програма громадської організації «Київська 

ініціативна група Альпбаха» на участь у Європейському Форумі Альпбах у 2019 

році. 

 

Це щорічна стипендіальна програма, яка проводиться з метою надання унікальної 

можливості для молоді взяти участь у найстарішому європейському форумі – 

Європейському Форумі Альпбах, який у 2019 році проходить з 14 по 30 серпня у 

мальовничому селищі Альпбах (Тіроль), Австрія. Програма ЄФА 2019 розміщена на сайті 

www.alpbach.org/en. 

 

У 2019 році Стипендіальна програма передбачає дві категорії стипендій: 

• для внутрішньо переміщених осіб та мешканців тимчасово окупованих територій; 

• для молодих change-makers, які досягли значних результатів у суспільній, 

громадській, політичній, науковій чи іншій діяльності, що зумовило чи призведе до 

значних позитивних змін. 

 

Стипендія від ГО «КІГА» покриває участь у програмі ЄФА 2019, проживання у 

альпійському селищі, сніданки, добові витрати, транспортні витрати, навчальні матеріали, 

посібники для семінарського тижня та програми симпозіумів, вечері під час прийомів. 

 

Відкрита презентація Форуму та стипендіальних програм відбудеться 27 березня у 

Києві, детальніше за посиланням:  https://www.facebook.com/events/381804089267453/  

 

Учасники Стипендіальної програми повинні відповідати наступним 

критеріям: 

• громадяни України віком від 18 до 30 років включно; 

• студенти, випускники, науковці, аспіранти, молоді спеціалісти, 

представники інститутів громадянського суспільства; 

• володіють англійською мовою (не нижче B2). 

  

Перелік документів, необхідних для участі у Стипендіальній програмі: 

1) мотиваційний лист; 

2) резюме; 

3) рекомендаційний лист; 

4) довідка з місця навчання, у разі закінчення закладу вищої освіти – сканований 

диплом, довідка з місця роботи; 

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

«Successful Ukraine 2030» (до 2 хвилин); 

6) для внутрішньо переміщених осіб – довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, для мешканців тимчасово окупованих територій – документ, що 

підтверджує факт проживання на цій території. 

 

Дедлайн подачі заявки – 21 квітня 2019 р. на електронну адресу ГО «КІГА» – 

kiga.forum.alpbach.network@gmail.com (прохання зазначати в темі листа категорію 

стипендії, а усі документи надсилати у одному pdf-файлі). 

 

Детальна інформація про етапи відбору доступна на офіційному веб-сайті ГО 

«КІГА» https://ukraine-alpbach.org. 
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Додатково інформуємо, що триває також загальний стипендіальний відбір від 

Європейського Форуму Альпбах, умови та порядок якого відрізняються від відбору ГО 

«КІГА». 

 

Інформація про актуальні Стипендіальні програми доступна за посиланням – 

https://ukraine-alpbach.org. 
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