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1* Заявка на візу для Возз’єднання сім’ї має бути подана членом сім’ї, яка вже перебуває в Італії та має 

дійсний дозвіл на проживання, та мотивована відповідно до встановленого чинним дійсним 
законодавством. 

 
UNIONE EUROPEA 

  
  Direzione generale dell’immigrazione 

e delle politiche di integrazione 

AUTORITA’ DELEGATA 

 
 AUTORITA’ RESPONSABILE 

Регламент 

до безкоштовної участі в курсах лінгвістичної підготовки та професійного навчання, 

передбачених проектом "НАВЧАННЯ ДЛЯ ІТАЛІЇ". 

Ст. 1. Мета: 

Проект "НАВЧАННЯ ДЛЯ ІТАЛІЇ", що фінансуються фондом FAMI, пропагує дії, спрямовані на 

підтримку легальних імміграційних шляхів до Італії та передбачає реалізацію двох заходів: 

 

Захід 1 – Курс мовної підготовки та допомога при в’їзді до Італії тривалістю 110 годин для 

заявників на візу для в’їзду до Італії з метою возз'єднання сім'ї. 1* 

 

Захід 2 – Лінгвістичний та техніко-професійний навчальний курс тривалістю 200 годин для 

слухачів, що мають кваліфікацію у сфері ІКТ, зацікавлених у отриманні в’їзної візи до Італії, 

навіть тимчасової, з метою працевлаштування. 

Ст. 2. Одержувачі: 

У навчальних курсах, передбачених Проектом, можуть приймати участь у безоплатній формі 

громадяни України, що досягли 18 років, не були притягнені до кримінальної відповідальності, 

не мають судимості або обмеження на пересування. 

Ст. 3. Запит на участь у відборі: 

Будуть вважатися дійсними тільки наступні Заявки на участь у відборі: 

• Підготовлені згідно доданого формуляра; 

• Заповнені у всіх частинах та підписані кандидатом; 

• Подані у зазначений нижче термін; 

• Супроводжені ксерокопією дійсного документа, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). 

З доданим резюме (ТІЛЬКИ ДЛЯ ВІДБОРУ до ЗАХОДУ 2) та декларацією учасника. 

 

Заявки на участь у відборі з додатками необхідно надсилати не пізніше 30 листопада 2021 

року електронною поштою на такі адреси:  

• promidea@promidea.com 

• info@formazioneperlitalia.com; 

• ucraina@formazioneperlitalia.com. 

 

mailto:info@formazioneperlitalia.com
mailto:ucraina@formazioneperlitalia.com
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН залишає за собою право продовжити термін реєстрації, надіславши 

відповідне повідомлення, опубліковане на веб -сайті: www.formazioneperlitalia.com 

Стаття 4. Місце та дати відбору: 

Про місце, дати та час відбору буде повідомлено виключно на веб-сайті 

www.formazioneperlitalia.com та на сторінці у Facebook, що має значення єдиного повідомлення 

для кандидатів для будь-яких цілей без будь-якої іншої форми спілкування. 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН залишає за собою право організувати кілька сесій відбору в один або 

кілька днів, залежно від кількості кандидатів/ток. Усі кандидати/тки повинні прибути вчасно 

та з дійсним документом, що посвідчує особу, інакше вони НЕ будуть допущені до відбору. 

 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЇ І / АБО ПОЯСНЕННЯ: 

ТЕЛ. +38 073 012 12 37; +38 050 133 64 69. 

MAIL: ucraina@formazioneperlitalia.com. 
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