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Звільняються  від необхідності отримання дозволу на роботу іноземці, які перебуватимуть на території 

Франції з метою здійснення професійної оплачуваної діяльності в період, що не превищує 90 днів в рамках 

участі у конференціях, семінарах та професійних виставках. 

Конференції та семінари: під цими поняттями мають на увазі відкриті або закриті для широкої публіки 

зібрання чи з’їзд спеціалістів з метою вивчення або обговорення питань або конкретних тем із заздалегідь 

передбаченою програмою або порядком денним. 

Семінари часто організовують вищі навчальні заклади або тренувальні організації.  Вони можуть бути 

організовані з професійною метою декільками підприємствами, економічними закладами або потужностях 

межах одного підприємства. 

Професійна виставка – це тематичний захід, який збирає в одному місці постачальників, які 

виставляються, з одної сторони, та відвідувачів, які теж є професіоналами у визначеній сфері, з другої.  

Такі заходи розділені на дві частини : виставкову, де виставлені стенди постачальників, та конференційну 

(наприклад, сільськогосподарська виставка). 

В даному випадку іноземцям, які є безпосередніми учасниками заходу або особами акредитованими 

організаторами заходу, також не потрібно оформлювати дозвіл на роботу. 

 Якщо діяльність заявника підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу: 

 
Окрім стандартного пакету документів на отримання шенгенської візи, роботодавець/запрошуюча сторона 
має передати заявнику, якого він/вона запрошує до Франції, документи, що підтверджують, що така 
діяльність дійсно не потребує оформлення дозволу на роботу, тобто:  
 

- документи, які дозволяють встановити характер заходу та містять інформацію, зокрема про його 
місце проведення, період, тривалість, організаторів: заяву від організаторів, запрошення тощо;  
- документи, які дозволяють підтвердити безпосередню участь заявника у заході: запрошення, 
документи про акредитацію, трудовий контракт тощо. 

 
   Якщо діяльність заявника потребує отримання дозволу на роботу не підпадає під умови 

звільнення від отримання дозволу на роботу: 

 
Роботодавець має передати заявнику дозвіл на роботу, попередньо отримавши його в уповноваженому  
Регіональному управлінні з питань підприємництва, конкуренції, спроживання, роботи та зайнятості 
(DIRECCTE).  
Заявник має подати : документ CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié 
étranger » (запит на отримання дозволу на роботу, здійснювану іноземним працівником), який має бути 
затверджений Управлінням (DIRECCTЕ). 

 


