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ПРАВИЛА КОНКУРСУ GOT TALENT (2-ГЕ ВИДАННЯ) 

МІСІЯ УКРАЇНА 

 

Стаття 1 - Основа 

 

1.  Конкурс Got Talent 2 – це ініціатива, яку просуває ADRITEM – Асоціація 
Комплексного регіонального розвитку земель Санта-Марії в рамках Проекту 
Got Talent, співфінансований структурою місії Португалія Соціальні інновації – 
через лінію фінансування Програми партнерських відносин для впливу та  
врівноваження з номером заявки 03-4639-FSE-000767. 

 

2. Його метою є підтримка інтеграції переміщених осіб у Португалії (зокрема, 
української національності), особливо на території, де працює ADRITEM, а 
саме: Арoка, Ешпінью, Гондомар, Олівейра-де-Аземейш, Санта-Марія-да-
Фейра, Сан-Жуан-да Мадейра, Вале-де-Камбра, Валонго і Віла-Нова-де-Гайя.    

 

3. Він призначений для сприяння розробки та реалізації проектів у межах однієї з 
наступних сфер: Підприємництво/Створення власного бізнесу та соціальні 
інновації.  

                                                                                                                     

Стаття 2 – Відповідність вимогам та заявки 

 

1. Учасники:  

 
I. Підприємництво / Створення власного бізнесу  

a) індивідуальний учасник – подати заявку може будь-яка особа 
18 років, яка проживає в Португалії, має статус біженця (з 
особливим акцентом на Україну); 

b) Колективні учасники та/або команда – колективні учасники 
та/або команди повинні включати людей, які проживають в 
Португалії, 

II. Напрямок соціальних інновацій – будь-хто може подати заявку з 18 
років, на офіційне індивідуальне чи колективне найменування 
(юридичні особи) або неофіційно(команди – максимум 4 елементи), 
будь-якої національності (наприклад: студенти; компанії або 
співробітники; безробітні; муніципалітети; …). 

 
2. Кандидатура: заявку необхідно оформити, заповнивши онлайн-форму, 

доступну на веб-сайті Got Talent (www.gottalent.pt). Після подачі на електронну 
пошту буде надіслано підтвердження отримання заявки. 

https://www.adritem.pt/
https://www.adritem.pt/
https://www.gottalent.pt/
https://www.gottalent.pt/
www.gottalent.pt
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3. Тема: цей конкурс підпорядкований темі «Місія Україна», а ідеї/проекти 

приймаються за одним із напрямків – Підприємництво/Створення власного 
бізнесу чи соціальні інновації, а саме: 
 

− Напрямок Підприємництво / Створення власного бізнесу – проекти, 
орієнтовані на професійну інтеграцію переміщених людей, або через 
розвиток / розширення економічної діяльності, з інтеграцією переміщених 
людей, або через створення власного бізнесу переміщеними людьми або 
в якій вони є частиною команди (як партнери або працівники); 

 

− Напрямок Соціальні інновації – зосереджені на вирішенні 
проблем/викликів, з якими стикаються переміщені особи в Португалії, з 
особливим акцентом на трудовій/професійній інтеграції: підтримка 
найму/інтеграції на ринок праці; Підтримка навчання на роботі; Підтримка 
соціально-трудового прийому; Підтримка балансу між роботою та сім’єю; 
Створення/динамізація місцевих/національних/міжнародних мереж 
допомоги; Інтеграція, прийом та соціальне включення; тощо. 

 
4. Кінцевий термін: онлайн-форму потрібно заповнити до 23:59 1 червня 2022 

року (середа).      
  

5. Мова: Заявки можуть бути написані португальською, англійською або              
українською мовами. 
 

6. Виключення: члени команди ADRITEM, безпосередні члени сім'ї команди 
ADRITEM, а також члени журі, постачальники ADRITEM та/або члени їх команд 
не   допускаються до участі в конкурсі. 

 
 

 

Стаття 3 - Відбір кандидатів 

 
1. Максимальна кількість проектів, які будуть відібрані для інтеграції конкурсу 

Got Talent – Місія Україна, становить 20 (двадцять), 10 (десять) на напрямок.  
 

2. Проекти будуть відібрані на основі 5 (п'яти) критерії оцінки слідуючі  (кожен 
має вагу 20% для остаточної оцінки): 

− Мотивація кандидата; 

− Досвід, знання та потенціал кандидата(ів); 

− Інноваційний характер рішення та потенційний вплив, який може створити 
ідея/проект; 

− Адекватність запропонованого рішення виявленій проблемі; 

− Потенціал для відтворення та/або масштабованості проекту/ініціативи. 
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3. Заявки будуть оцінюватися журі, а результати будуть повідомлені всім 
кандидатам на адресу електронної пошти, зазначену у формі заявки. 
 
 

4. Заявка буде вважатися дійсною для ADRITEM, лише надіславши електронний 
лист із підтвердженням від кандидата, що гарантує зобов'язання брати участь 
у всіх етапах. 

 
Стаття 4 - Нагороди 

 

1.  Конкурс Got Talent – Місія Україна проходить у серію етапів, призи 
присуджуються відповідно до прогресу різних груп на передбачених етапах. 

 

2.  Нагороди є навчальними та наставницькими програмами, розробленими для 
покращення дозрівання поданих ідей/проектів, з метою сприяння їх 
подальшій реалізації, а також надання доступу потенційним інвесторам та 
мережі інкубаторів ADRITEM. 

 

 

3. На першому етапі призи отримають 20 (двадцять) найкращих конкурсних 
проектів (10 - десять - проектів з кожного напряму). Вони матимуть право 
скористатися перевагами Training Bootcamp - навчальної програми для 
підтримки побудови та дозрівання проекту/бізнес-ідеї (до 35 годин). 

  
4. Під час Bootcamp буде відібрано 10 (десять) кращих проектів-конкурентів (5 

- п'ять - з кожного напряму), через презентацію ідеї до журі та голосування 
соціальних інвесторів. 

 
5. Переможці Bootcamp, 5 (п’ять) кращих у кожному напрямі, отримають 

право брати участь у Програмі прискорення ідей – навчальній програмі для 
підтримки побудови бізнес-моделі (до 12 годин) – та наставництву – 
наставництву для підтримки реалізація проекту/бізнес-ідеї. 

 
6. Після завершення Програми прискорення та Програми наставництва ці 10 

(десять) проектів (5–п’ять – з кожного напряму) матимуть можливість брати 
участь у Shark Tank, у якій вони будуть представлені панелі потенційних 
інвесторів. Тут за рішенням журі та голосуванням соціальних інвесторів буде 
відібрано 6 (шість) найкращих проектів (по 3 – три – з кожного напряму). 
 

7. Переможців Shark Tank визначатиме журі за такими критеріями: 
1. Якість презентації (пітч): узгодженість, структура, організованість та 

оригінальність (20%); 
2. Профіль команди: відданість, досвід, знання та мотивація (20%); 
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3. Креативність та ефективність рішення: інноваційний характер 
запропонованого рішення та його адекватність виявленій проблемі 
(30%); 

4. Потенціал впровадження: надійність та стійкість бізнес-моделі, 
потенціал впливу та потенціал масштабованості/відтворення (30%). 
 

8. 6 (шість) найкращих проектів, відібраних у Shark Tank, отримують доступ до 
програми наставництва для підтримки підготовки заявки на фінансування 
громади (до 12:00) та можливість 12 місяців інкубації в мережі Start IN 
Incubator Network з ADRITEM. 
 

9. На будь-якому етапі Журі залишає за собою право не присуджувати 
передбачені призи, якщо вважатиме, що подані заявки не відповідають 
критеріям, встановленим у цьому   Положенні. 

 
Стаття 5 - Порядок денний конкурсу 

 
1. Запланований графік проведення конкурсу Got Talent – Місія Україна такий: 

 

Період подання заявки  З 1 травня по 1 червня 2022 року 

Період аналізу та відбору заявок  4-22 червня 2022 року 

Повідомлення результатів  23-30 червня 2022 року 

 

2. Дати та місця проведення навчальних, наставницьких та інкубаційних заходів, 
передбачених у якості призів, будуть надіслані вибраним 
командам/ініціативам/проектам у електронному листі з результатами з 23 по 
30 червня 2022 року. 

 

Тренінг Bootcamp  визначити 

Програма прискорення + 
наставництво 

 
визначити  

Shark Tank   визначити 

Інкубація + Наставництво  визначити 

 

3. Залежно від походження учасників, можна розглянути онлайн-реалізацію 
етапів навчання та забезпечити переклад тренінгових заходів на англійську 
або українську мову. 

 

 

Стаття 6 - Обов'язки Учасників 
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Під час конкурсу Got Talent – Місія Україна учасники/команди ініціатив/проектів 
зобов’язуються: 

− Надати інформацію про проект, яку запитують, оскільки вона є актуальною 
для участі; 

− поважати та ретельно та пунктуально виконувати встановлені розклад і 
графіки; 

− Дозволити комунікацію та поширення публічної інформації про проект у ЗМІ 
та соціальних мережах ADRITEM/ Got Talent; 

− Визнати та погодитися, що у разі недотримання будь-якого із зазначених 
вище зобов’язань, ADRITEM може, якщо вона розуміє, що таке недотримання 
завдає шкоди нормальному функціонуванню та/або якості конкурсу, 
прийняти рішення про це на підставі, призупинити або виключити те саме. 

 
 

Стаття 7 - Конфіденційність 

 
  

1. Зібрані дані зберігатимуться в суворій конфіденційності, що гарантує, що вони 
не будуть використані в інших цілях, крім тих, які входять до цього тендеру. 
 

2. Обробка персональних даних здійснюється з суворим дотриманням 
законодавства про захист персональних даних, відповідно до положень 
Загального положення про захист даних (RGPD) та/або будь-якого 
законодавства, яке регулює, доповнює або замінює зазначене законодавство. 

3. З політикою конфіденційності ADRITEM можна ознайомитися тут: 
www.adritem.pt/politica-de-privacidade. 

 

 

Стаття 8 - Інтелектуальна власність 

 
1. Учасник визнає, що всі ідеї/проекти, розроблені в рамках цього конкурсу, а 

також співпраця між учасниками/командами є інтелектуальною власністю (ІВ) 
учасника або команди, яка їх презентує (Автора), якщо є. 

 

2. Учасник не буде використовувати будь-яку оригінальну ідею чи інформацію, 
що стосується нього/її, для отримання доходу без дозволу Автора, якщо це 
можливо. 

 

3. Учасник погоджується не розголошувати будь-яку інформацію про 
оригінальну ідею без дозволу Автора, якщо це можливо. 

 

www.adritem.pt/politica-de-privacidade.
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4. Інтелектуальна власність та робота, розроблена до, під час та після змагань, 
належать учаснику та його команді (якщо є). 

 

5. ADRITEM може оприлюднити результати, опубліковані та/або представлені 
під час конкурсу. 

 

6. Ініціативи/проекти, що виникли в результаті подання заявок у цьому конкурсі, 
повинні мати можливість реалізовуватись на території, де працює ADRITEM 
(Арока, Ешпінью, Гондомар, Олівейра-де-Аземейш, Санта-Марія-да-Фейра, 
Сан-Жуан-да-Мадейра, Вале-де-Камбра, Валонго та Віла-Нова-де-Гайя), і, 
надсилаючи форму, учасники дають дозвіл на його включення в обмін 
ініціативами/проектами для Території. 

 

7. Ініціативи/проекти, учасники яких не мають наміру реалізувати їх або не 
роблять цього протягом 1 року (починаючи з 1 серпня 2022 року), можуть 
реалізовуватися іншими суб’єктами/організаціями на території. 

 
 

Стаття 9 - Заключні міркування 

 
1.  Вирішення наглядових питань, не передбачених цим Положенням, є 

виключною і суверенною відповідальністю ADRITEM. 
 

2.  Надсилаючи форму, кандидати заявляють, що вони ознайомлені з цими 
правилами, і підтверджують здатність ADRITEM вирішити або змінити умови 
Конкурсу талантів – Місія Україна. 
 

3.  Терміни та дати, що містяться в цьому Положенні, можуть бути змінені за 
рішенням організації та мають бути оприлюднені в установленому порядку. 
 

4. Подання заявки не зобов'язує бути обраним ADRITEM. 
 

5.  Відповідальність за подані дані  належить кандидатам. 
 

6.  Будь-які додаткові уточнення щодо цього конкурсу можна уточнити з 
командою Got Talent за електронною поштою: info@gottalent.pt. 
 

7.  Подача заявки на участь у конкурсі Got Talent – Місія Україна передбачає 
повне та беззастережне знання та прийняття умов, викладених у цьому 
Положенні. 

 

Олівейра-де-Аземейш, 21 квітня 2022 року 

info@gottalent.pt

