09:30 - 10:00 Реєстрація учасників форуму
10:00 - 17:00 Робота виставки «Ярмарок освіти – 2020»

Пленарна частина
«Креативні індустрії – необхідність розвитку та інструменти підтримки»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
10:00 - 12:40 Модератор: Ігор Гармаш, президент ГО «Центр мистецтв «Арт-Простір», регіональний
представник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури, молоді та
спорту України
Вітальні виступи
Представник Запорізької міської ради

10:00 - 10:10 Представник Запорізької обласної державної адміністрації
Представник Запорізької обласної ради
Представник Запорізької торгово-промислової палати
Ігор Гармаш, президент ГО «Центр мистецтв
«Арт-Простір», регіональний представник
10:10 - 10:30 Українського центру культурних досліджень
Міністерства культури, молоді та спорту України
Анастасія Головненко, віце-керівниця

10:30 - 10:50 аналітичного відділу Українського культурного
фонду

Децентралізація в культурі як фактор
розвитку креативних індустрій
Конкурсні програми Українського
культурного фонду 2020

Юрій Кірушок, програмний менеджер, Гранти
міжнародної мобільності, Програма «House of
Презентація House of Europe – нового
Europe»
10:50 - 11:10 Юлія Філіп’єва, програмний менеджер, Креативне проєкту ЄС: гранти і програми для
креативних індустрій та культури
підприємництво в регіонах, Програма «House of
Europe»
Ірайсат Магомедалієва, директор ГО «Запоріжжя. Соціальні культурні проєкти: як ініціативи
городян стають драйвером розвитку регіону

11:10 - 11:25 Платформа спільних дій»

Валерія Бураджиєва, проектний менеджер, фонд

11:25 - 11:45 «ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив»

Децентралізуючи культуру: мобільний
креативний простір

Анастасія Самарська, заступник начальника
11:45 - 12:00 відділу організації сприяння працевлаштуванню
Запорізького обласного центру зайнятості

Надання виплати допомоги по безробіттю
одноразово для організації підприємницької
діяльності

Людмила Богдановська, директор «Альянс
12:00 - 12:20 Франсез Запоріжжя»

Подвижницька діяльність «Альянс
Франсез» в Запоріжжі. Про значення і
можливості французько-українського
культурного і освітнього співробітництва

Денис Васильєв, арт-директор ГО «Центр

12:20 - 12:40 розвитку бізнес-технологій та культури», керівник
музичного хабу «БАРАБАНЗА»

Культурні і креативні індустрії – на
перехресті теорії та практики

Перерва, кава-пауза

12:40 - 13:00

Блок 1 «Історії успіху – захоплення, що стало успішною справою»

13:00 - 15:20 (2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)

Модератор: Вікторія Верес, директорка НГО «Культпрожектор»

Ірина Аверіна (Максименко), комерційний
директор Одеського ТЮГу ім. Ю. Олеші, куратор
13:00 - 13:20 творчих проектів, член Європейської Асоціації
«Культура і креативність», Національного союзу
журналістів України

Міжнародні проекти: відкриті двері для
творчої молоді

13:20 - 13:40 Вікторія Верес, директорка НГО «Культпрожектор» Мистецтво джентріфікації
Інна Андрєєва, засновник Rumbambar design

EVENT MARKETING – як засіб просування

13:40 - 14:00 market, ZAPORIZHZHIA FASHION, REVEN LAVKA – бренду. Як привернути увагу до бренду з
лавка корисних продуктів, співорганізатор МОМDAY малим бюджетом

Василь Бушаров, керівник івент-агентства
«Busharov.zp», творець авторських заходів, автор
масштабного вокального проекту
14:00 - 14:20 «Попой-ка», директор майстерні по роботі з
деревом «Власноруч», засновник літературного
вечора «Читай&Кохай»

«Верь. Получится»

14:20 - 14:40 Михайло Мордовськой, музейний куратор

Привабливий музей – привабливе місто

Наталія Бабенко, голова ГО «Запорізький
14:40 - 15:00 Колорит»

Громадська організація «Запорізький
Колорит». З любов’ю до рідного міста.
Робимо мистецтво ближче

Віктор Бабенко, директор «Всеукраїнського

15:00 - 15:20 Фестивалю домашньої консервації»
15:20 - 15:30

Що вийде, якщо у тебе є лише ідея,
яка тебе заряджає? Та як її втілити в
життя? Розповідь про історію і здобутки
Всеукраїнського Фестивалю домашньої
консервації

Перерва

Блок 2 «Воркшоп: Як подати найкращу заявку на гранти і програми від House of Europe»
(2-й поверх виставкового комплексу, великий конференц-зал)
15:30 - 16:00 Спікер: Юрій Кірушок, програмний менеджер, Гранти міжнародної мобільності, Програма
«House of Europe»

