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УКРАЇНА



ADRITEM

ADRITEM - Асоціація комплексного

регіонального розвитку земель Санта-

Марія - приватна неприбуткова організація

зі Статутом комунальних послуг.



ADRITEM

На даний момент ADRITEM має близько 120 партнерських організацій,

від муніципалітетів на території інтервенції, університетів та інших

навчальних закладів, ділових та галузевих асоціацій, парафіяльних рад,

кооперативів, сільськогосподарських організацій, консультаційних та

навчальних компаній, культурно-відпочинкових асоціацій. , IPSS тощо.



ADRITEM

Погляд

Бути довідковою організацією серед офіційних осіб,

клієнтів, партнерів та інших економічних агентів,

місцевих, національних та міжнародних, у

реалізації програм, проектів та ініціатив, які вносять

вирішальний внесок у процес місцевого та

регіонального розвитку.



ADRITEM

Місія

Місія ADRITEM полягає в сприянні розвитку

регіону в комплексній перспективі та створенні

стійкої цінності з метою покращення

економічних, екологічних, соціальних та

культурних умов населення та території.



GOT TALENT IN EDV

Got Talent IN EDV – ініціатива

підприємництва та соціальних інновацій,

яку заохочує та просуває ADRITEM-

Асоціація Регіонального Розвитку Земель

Санта-Марії, визнана та співфінансована

Соціальними Інноваціями Португалії.



GOT TALENT
МІСІЯ УКРАЇНА

Структура

конкурс ідей підтримувати 
інтеграцію/прийом/працевлаштування 
переміщених осіб у Португалії (зокрема 
громадян України).

Напрями:

- Підприємництво / Створення власного

бізнесу

- Соціальні інновації



КАНДИДАТУРИ – НАПРЯМОК
ПІДПРИЄМНИЦТВО / СТВОРЕННЯ 
ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

Розвиток/розширення 
економічної діяльності з 

інтеграцією переміщених осіб

Створення власного бізнесу 
переміщеними особами або в 

якому вони є частиною команди 
(як партнери або працівники)



КАНДИДАТУРИ – НАПРЯМОК
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ

Інтеграція та прийом

Узгодження
робота - сім'я

Місцеві та 
національні/міжнародні 

мережі допомоги

Підтримка найму / 
працевлаштування

Підтримка професійної 
інтеграції

Підтримка 
соціально-
трудового 
прийому

Підтримка 
робочого навчання



УЧАСНИКИ - НАПРЯМОК
ПІДПРИЄМНИЦТВО / СТВОРЕННЯ 

ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ

• Індивідуальний учасник повинен проживати в Португалії та

мати статус переміщеної особи (з особливим акцентом на тих

хто з України)

• У змаганнях колективи та команди повинні включати людей, які

проживають в Португалії, зі статусом переміщеної особи

(зокрема з України)

→ Індивідуальний, колективний або командний до 4 елементів!



УЧАСНИКИ - НАПРЯМОК
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ

• Будь-яка особа в офіційному чи колективному найменуванні

(організації) чи неофіційно (команди) будь-якої національності

• студенти; компанії або співробітники; безробітні; муніципалітети

→ Індивідуальний, колективний або командний до 4 елементів!



РЕАЛІЗАЦІЯ

Сприяти 
розвитку 
навичок, 

необхідних 
для реалізації 

проекту

(Bootcamp)

Стипендія 
перекладача 
(українська та 

англійська 
мова)

Створення 
мережі 

наставників

Знайомство з 
потенційними 
інвесторами

(Shark Tank і
Impact IN)

Бізнес-
інкубація в 

мережі

Start IN

Програма 
прискорення 

реалізації 
проекту



НАГОРОДИ

20 найкращих проектів (по 10 з кожного напряму) отримають користь від:

• Тренінг Bootcamp - навчальна програма для підтримки побудови та

дозрівання проекту/бізнес-ідеї (до 35 год)



Голосують за 10 найкращих проектів (по 5 з кожного напряму)



НАГОРОДИ

10 найкращих проектів (по 5 з кожного напряму) отримають користь від:

Програми для прискорення ідей - навчальна програма для підтримки

побудови бізнес-моделі (до 12:00)

• Програма наставництва / Мережа наставників - наставництво для

підтримка реалізації проекту/бізнес-ідеї

• Shark Tank – можливість представити проект потенційним інвесторам



Голосують за 3 найкращі проекти (з кожного напряму)



НАГОРОДИ

3 найкращі проекти (з кожного напряму) отримають користь від:

Програма наставництва - наставництво для підтримки

підготовки заявки на фінансування громади (до 12 год)

• Start IN - інкубація в мережі інкубаторів ADRITEM



РОЗКЛАД

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

Подача 
заявок

Аналіз 
кандидатури

Повідомлення 
результатів

Тренінг 
Bootcamp

Програма 
прискорення 

ідей + 
програма 

наставництва

Shark Tank Інкубація

Форма
онлайн

4 дні 
навчання
Вибір з 5 

найкращих 
ідей

4 дні навчання
Вибір з 5 

найкращих 
ідей

2 дні навчання
+ 

12 годин 
наставництва на 

команду

3 Переможні 
ідеї

+
2 Почесні 

згадки

Мережа 
інкубаторів 

ADRITEM 

(землі Санта-
Марії )



ЯК Я МОЖУ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

Заявка має бути оформлена шляхом заповнення онлайн-форми, доступної

на веб-сайті Got Talent (www.gottalent.pt).

Заявку можна подати українською, португальською або англійською мовами!

→ Онлайн-форму необхідно заповнити до 23:59 1 червня 2022 року!

http://www.gottalent.pt/


ЯК Я МОЖУ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

→ Спершу ви повинні ознайомитися з Правилами конкурсу та

вибрати аспект «Соціальні інновації». Підприємницький

напрямок!



КОНТАКТИ

+(351) 96 358 7013

+(351) 25 687 8230

adritem@adritem.pt

www.adritem.pt; 
www.gottalent.pt

Centro Cívico Justino Portal, 1º andar

Largo Justino Portal, Cesar
3700-616 Oliveira de Azeméis

http://www.adritem.pt/
http://www.gottalent.pt/


РАЗОМ У ПІДТРИМЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

ПЕРЕМІЩЕННИХ З УКРАЇНИ


