Стипендії і ґранти

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців

Огляд

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та
підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для різних
кваліфікаційних та кар´єрних етапів.

Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких наукових стажувань для обміну
досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.

Кінцевий термін подачі документів: 15 листопада 2017

Хто може подавати заяву?

Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які працюють у
ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.

Примітка:
Прохання колишніх стипендіатів Фонду ім. Олександра фон Гумбольдта звертатися в
першу чергу до Фонду ім. Гумбольдта.

На що надається підтримка?
- Наукові перебування у державних або державно визнаних ВНЗ або
позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове стажування
може проходити і у різних інституціях.
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- Підтримка може надаватися лише один раз у три роки.
- Поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.

Тривалість фінансування
- Від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється відбірковою комісією
залежно від намірів та робочого плану.
- Стипендія не подовжується.

Що включає в себе стипендія?
- Щомісячні виплати в розмірі:
- 2.000 євро для асистентів, старших викладачів та доцентів,
- 2.150 євро для професорів.
- Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе батьківщина пошукача або
інша сторона
- Інші виплати не надаються.

Відбір

Відбір стипендіатів проводить незалежна відбіркова комісія.

Основними критеріями відбору є:
- наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у автобіографії та списку
публікацій
- переконливий та добре спланований науковий проект

Умови участі
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Які передумови слід виконати?
- Пошукачі мають працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в себе на
батьківщині
- Науковий проект потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має
гарантуватися надання робочого місця.

Знання мов

Вимоги до рівня володіння мовою залежать від намірів та фаху пошукача: для
гуманітарних та соціальних наук, а також юриспруденції очікується, як правило,
принаймні добре володіння німецькою мовою. Для природничих та інженерних наук, а
також якщо у приймаючому інституті спілкування може відбуватися англійською мовою,
допускається також підтвердження доброго володіння англійською мовою.

Процедура подання заяв

Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD ( коротка інструкція ).
Крім того, необхідно надіслати поштою 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви (файл
у форматі PDF), яка створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD.

Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання
заяв.

Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення
про цю програму ( www.funding-guide.de ). Звідти ви потрапите через вкладку "Подати
заяву" на портал.

Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська)
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1. Документи для завантаження на портал DAAD:
- формуляр-заява онлайн
- повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки)
- список наукових публікацій (максимум 3 сторінки)
- докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок)
- календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові
партнери) запланованого наукового стажування
- письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке
спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця
- копія диплома кандидата / доктора наук
- підтвердження володіння мовою проведення досліджень (німецька, англійська або
інша)
- переклад документів, виданих мовою Вашої країни, на німецьку або англійську

2. Документи, які надсилаються поштою:
- зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку ви можете
роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн; будь ласка, надішліть 1
екземпляр до місця прийому заяв.

Вимоги до документів Ви знайдете тут
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Кінцевий термін подання заяв

15.11.2017
Стипендії можуть починатися не раніше 1 червня 2018 року.

Місце прийому заяв

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація щодо подання заяв
- Ваша заява буде вважатися дійсною лише тоді, коли всі необхідні документи будуть
завантажені на портал DAAD (див. пункт 1) та надіслані поштою (див. пункт 2). Про
вчасне відправлення документів поштою свідчить дата на поштовому штампі.
- Портал DAAD закривається о 24 годині за середньоєвропейським часом останнього
дня прийому заяв.
- Заяви, надіслані із запізненням або неповним комплектом документів, розглядатися
не будуть. Відповідальність за наявність всіх необхідних документів несе пошукач.
- Документи із заяви на стипендію лишаються в DAAD. Дані про пошукачів
зберігаються DAAD у відповідності до Федерального закону про захист даних, якщо вони
необхідні для обробки заяви.

Місце отримання інформації та консультації

Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ "КПІ"), корпус 6
03056 Київ
Україна
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E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua

Додаткова інформація
- Веб-сайт DAAD “Здобуття наукового ступеня та проведення досліджень”
- Веб-сайт „Research in Germany“
- Веб-сайт „Research Explorer“

Fulbright Scholar Program

Термін подання документів для участі у конкурсі FulbrightScholarProgramдо 20
жовтня.

Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких інституціях
США на період від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь
кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та
юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та
аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку
гранту (1 вересня 2018 року).

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень
різних напрацювань й досягнень, удоступнених ув американському науковому
середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й
дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не тільки робити порівняння й
ініціювати зміни у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати
їх активними учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза межі локального
інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними
проектами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших країн світу.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі
дисципліни

6 / 47

Стипендії і ґранти

Вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
- вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі:
чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та інш.) Посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в
Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та
обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність
через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених
установах та організаціях.

** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на
території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США;
студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не
раніше 2-х років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників
програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування
в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар
до візи).

Умови гранту:

Тривалість гранту – 3-9 місяців.Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
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Учасники Програми отримують:
-

щомісячну стипендію;
додаткові кошти для придбання професійної літератури;
медичне страхування:
квиток в обидва боки.

Комплект документів для участі у конкурсі (усі документи англійською мовою!):
- [ онлайнова анкета ], розміщена за адресою https://iie.embark.com/apply/visitingschola
rs
. УВАЖНО прочитайте Інструкції до
заповнення анкети
.
- опис проекту наукових досліджень обсягом не більше 5-ти сторінок, 3.500 слів;
поданий/завантажений у відповідну секцію
о
нлайнової анкети
(Step 2: Documents)
- бібліографія до наукового проекту обсягом 1-3 сторінки, завантажена в онлайно
ву анкету
(Step 2: Documents);
- curriculum vitae уміщений у відповіну секцію онлайнової анкети (Step 2:
Documents);
- три рекомендаційні листи (STEP 3. References);
Рекомендодавці виповнюють відповідні онлайн форми рекомендаційних листів
англійською мовою (STEP 3. References)
Тільки у разі, якщо рекомендодавець не володіє англійською й пише іншою
мовою, наступні кроки оформлення й подання рекомендації є прийнятними: (1)
попередньо поінформований про необхідність перекладу рекомендодавець пише
рекомендацію на бланку відповідного закладу/установи (з місця праці), роздруковує,
завіряє особистим підписом й передає/надсилає оригінал апліканту; (2) аплікант
перекладає текст листа й завантажує перекладений лист у форматі PDF або Word у
відповідну секцію онлайнової анкети разом зі сканованою копією оригіналу (Step 2:
Documents); (3) оригінал листа аплікант надсилає/приносить до Офісу Програми разом із
понижче вказаними обов'язковими додатковими формами.
Відповідальністю аліканта є попіклуватись про вчасне подання рекомендацій.
- лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов'язковим
документом, але бажаним);
- обов'язкові додаткові форми: (1) Signature Form Згода на обробку
персональних даних
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(виповнені й роздруковані, з датою заповнення й засвідчені особистим підписом, у двох
примірниках надіслати поштою або ж принести за адресою Офісу Програми імені
Фулбрайта).

Відсутність будь-якого із повище перелічених документів, за вийнятком
листа-запрошення, унеможливить участь у конкурсі.

Критерії відбору кандидатів на участь у Програмі:
- наукові досягнення й напрацювання;
- послідовність наукових намагань, зв'язок попередньо набутого досвіду з цілями й
завданнями заявленим на конкурс проектом дослідження;
- добре розроблений план проведення наукового дослідження з чітким
обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як і американських,
інституцій, та відповідної галузі у цілому;
- переконливо продемонстрований потенціал до співпраці з американськими та
українськими колегами;
- готовність до ініціювання й упровадження нових курсів/проектів/програм з дотичної
спеціалізації/фаху, поширення й популяризація отриманих результатів проведеного
дослідження по поверненні в Україну.

Конкурсний відбір здійснюється в Україні й передбачає наступні етапи:
- перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2017)
- рецензування робіт американськими й українськими фахівцями та визначення
півфіналістів(листопад 2017)
- співбесіда англійською мовою з півфіналістами; визначення рекомендованих
кандидатів на участь у Програмі американо-українською комісією(грудень 2017).
- затвердження стипендіатів Програми й поінформування про їх статус
(квітень-травень 2018)

Програма не надає жодних пояснень аплікантам, якщо ті не обрані до напівфіналу, чи
піфіналістам, що їх не рекомендовано до участі у Програмі.
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Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США).
Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або науково-дослідні
інституції відповідно до наукових цілей рекомендованих до участі.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує півфіналістам витрати на проїзд та
перебування у Києві під час співбесіди; надає візову підтримку стипендіатам й членам
родини (чоловік/дружина/діти віком до 21 року неодружені), якщо ті супроводжуватимуть
стипендіата у час його перебування у США у рамках Програми.

Документи приймають до 20 жовтня 2017 року: заповнити онлайнову анкету до 20
жовтня 2017, 24:00; обов'язкові додаткові форми - (1)
Signature Form
(2)
Згода на обробку персональних даних
- надіслати поштою або принести не пізніше 20 жовтня, 17:30 за адресою:

Офіс Програми імені Фулбрайта
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001

Координатор програми — Вероніка Алексанич valeksanych@iie.org
Асистент програми — office.ukraine@iie.org

ТРИВАЮТЬ КОНКУРСИ 2017Р. ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НА ПРОЕКТИ З
МОБІЛЬНОСТІ, СПІВПРАЦІ, ЖАНА МОНЕ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ВІДКРИТО конкурси Програми Еразмус+ у сфері вищої освіти на подання проектних
заявок за такими напрямками:

• КА1 – Навчальна мобільність:
Міжнародна кредитна та Ступенева мобільність (Learning Mobility: International Credit and
Degree Mobility);
• КА2 – Проекти співпраці: Розвиток потенціалу, Альянси знань, Стратегічні партнерства
(Cooperation for Innovation and Good Practices: Capacity Building, Knowledge Alliances,
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Strategic Partnerships) та
• Жан Моне: Модулі, Кафедри, Центри досконалості, Підтримка асоціацій, Мережі,
Проекти (Jean Monnet actions: Chairs, Modules, Centres of Excellence, Support to
Associations, Networks, Projects).
Джерело: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1413-vidkrytoЗапрошуємо вищі навчальн заклади і інші організації ознайомитись з правилами та
умовами участі за посиланням: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
ОБОВ'ЯЗКОВО ознайомтесь з Керівництвом до програми Еразмус+ (Programme Guide):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plu/sresources_en
та прослухайте презентації он-лайн:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/introduction-international-dimension-erasmus-plus_e
n
Оголошення про всі напрями конкурсів 2017 р. розмфщено за посиланням: http://eur-lex.e
uropa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ
:JOC_2016_386_R_0009
Бюджет напрямів Міжнародного виміру програми Еразмус+ централізованих конкурсів
визначено за посиланням: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/f
iles/files/resources/eplus-int-he-funding-2017_en.pdf
Кінцеві терміни подання проектних заявок напрямів у сфері вищої освіти і Жана Моне за
напрямами (до 12:00 за Брюссельським часом):
КА1: Навчальна мобільність

Проекти з Міжнародної кредитної мобільності у сфері вищої освіти - 2 лютого 2017 р.
Проекти спільних магістерських програм Еразмус+: Еразмус Мундус - 16 лютого 2017 р.
КА2: Проекти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками у галузі
вищої освіти

Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти - 9 лютого 2017 р.
Стратегічні партнерства - 29 березня 2017 р.
Альянси знань - 28 лютого 2017 р.
Жан Моне

Модулі, Кафедри, Центри досконалості, Підтримка асоціацій, Мережі, Проекти - 23
лютого 2017 р.
Молодь та Спорт:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_386_R_0009
Задля запобігання дублювання проектів та дотримання мінімальних технічних вимог до
подання проектних заявок, запрошуємо проконсультуватись з Національним Еразмус+
офісом в Україні
Специфічні технічні запитання та щодо таблиці бюджету просимо адресувати на EACEA
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-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu
Корисна інформація для аплікантів щодо ключових національних стратегічних
документів: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsia
lu-ex-tempus/200-useful-links-and-materilas-for-applicants-on-ukrainian-higher-education-refor
ms-for-projects-justifications.html
Корисні презентації
Національні, регіональні пріоритети і бюджет конкурсу 2017 р. закладка - Guidelines на:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
Пріоритети, ідеї для проектів та контакти від Міністрества освіти і науки України для
отримання мандатів:
Еразмус+ Пріоритети та контакти, МОН України
Презентація Міжнародного виміру програми Еразмус+ (Джулія Моро, 2016)
Еразмус+ Розвиток потенціалу вищої освіти (Джулія Моро)
Jean Monnet_Opportunities
Огляд і рекомендації до заявки
Презентація напряму Жан Моне (15.11.16)
Jean Monnet Publication

Erasmus+_general
KA2_CBHE_15_09_2016
Piia Heinämäki - Call for proposals 2017 Erasmus+ Info Day, Lviv21.10.2016
Piia Heinämäki - Work together with European higher education institutions, Erasmus+ Info
Day, Lviv 21.10.2016
Досвід ХНЕУ щодо написання проектів СВНЕ:
Досвід Харківського національного економічного університету ім.Кузнеця написання
проектів (Ірина Золотарьова)
Презентації країн-партнерів:
NEO presentations for E+Info Day in Lviv
База проектів Еразмус+ для синергії та співпраці (запобігання дублювання)
База проектів Еразмус+: Напрям Жана Моне, Розвиток потенціалу вищої освіти,
Мобільність та інші (2014, 2015, 2016рр.)
База проектів Темпус IV для синергії та співпраці (запобігання дублювання)
База проектів Темпус /Еразмус Мундус/ Жан Моне/ TEMPUS/ErasmusMundus/Jean
Monnet projects Database (XL)
Інструкції для виконавців проектів-переможців конкурсів: http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us-plus/beneficiaries-space_en
Запрошуємо до консультацій та активної участі у конкурсах.
Бажаємо успіхів!

Програма стажування у Верховній Раді України
Програма стажування у Верховній Раді України – 6-місячне стажування у секретаріатах
комітетів та структурних підрозділах Апарату ВРУ для молоді віком до 29 років, що також

12 / 47

Стипендії і ґранти

передбачає додаткове навчання та зустрічі з провідними діячами сучасності.
Заснована в 1995 році з ініціативи Парламенту України та Асоціації колишніх
конгресменів США. Мета Програми – залучити молодь до участі в законотворчому
процесі та процесі прийняття управлінських рішень державного масштабу. Таким чином,
стажування – своєрідний «соціальний ліфт», адже кожного року близько 30%
випускників Програми отримують пропозиції роботи у сфері державної служби і,
приймаючи їх, якісно оновлюють кадровий потенціал державних установ.
Тривалість Програми: січень – липень 2017 року

Верховна Рада України
Асоціація випускників Програми стажування
у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади –
ГО «Ліга інтернів»
оголошують конкурс на участь у
Програмі стажування у Верховній Раді України у 2017 році
Відповідно до Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради
України «Про стажування в Апараті Верховної Ради України громадян України з числа
молоді, які не перебувають на посадах державної служби» оголошуємо конкурс на
участь у Програмі стажування у Верховній Раді України у 2017 році.
Конкурсний відбір здійснюється у 2 тури:
Перший тур – конкурс аплікаційних форм (кінцевий термін їх надсилання –23:59 27
листопада 2016 року). Кожна анкета отримує код, і тільки після цього оцінюється трьома
експертами згідно із затвердженими критеріями відбору. Відбір півфіналістів
здійснюється відповідно до рейтингу. Після цього анкети розкодовуються, а результати
повідомляються конкурсантам.
Другий тур – індивідуальна співбесіда відібраних конкурсантів з Відбірковою комісією, до
складу якої входять представники Апарату ВРУ, ГО «Ліга інтернів», партнерських
організацій, та за необхідності перевірка рівня володіння іноземними мовами і тестування
з базових правових питань (грудень 2016 року).
Рішення Відбіркової Комісії остаточне, пояснення рішень не надаються. Скарги та
апеляції щодо результатів конкурсного відбору не приймаються та не розглядаються.
Вимоги до конкурсантів:
- бути громадянином України;
- вільно володіти українською мовою;
- володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для виконання завдань у підрозділі
стажування;
- мати базову вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») та бути
академічно успішним;
- мати досвід роботи з найбільш поширеним програмним забезпеченням ПК;
- мати активну громадську позицію і брати участь у громадській діяльності;
- вік – не старше 1986 року народження;
- не бути учасником Програми в минулому;
- не бути штатним/позаштатним помічником-консультантом народного депутата України
або штатним/позаштатним працівником Апарату Верховної Ради України, відповідного
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центрального органу виконавчої влади.
Аплікаційна форма
(Аплікаційна форма заповнюється в онлайн-режимі. Кінцева дата надсилання форми
23:59 27 листопада 2016 року).
Аплікаційні форми без фото розглядатися не будуть.
Вимоги до фото.
Порядок проведення конкурсного відбору на участь у Програмі стажування у Верховній
Раді України та центральних органах виконавчої влади.
Довідкова інформація
Програма стажування у Верховній Раді України
Програма стажування у Верховній Раді України – 6-місячне стажування у секретаріатах
комітетів та структурних підрозділах Апарату ВРУ для молоді віком до 29 років, що також
передбачає додаткове навчання та зустрічі з провідними діячами сучасності.
Заснована в 1995 році з ініціативи Парламенту України та Асоціації колишніх
конгресменів США. Мета Програми – залучити молодь до участі в законотворчому
процесі та процесі прийняття управлінських рішень державного масштабу. Таким чином,
стажування – своєрідний «соціальний ліфт», адже кожного року близько 30%
випускників Програми отримують пропозиції роботи у сфері державної служби і,
приймаючи їх, якісно оновлюють кадровий потенціал державних установ.
Тривалість Програми: січень – липень 2017 року
Компоненти Програми:
• Стажування в одному із секретаріатів комітетів або структурному підрозділі Апарату
ВРУ
• Навчання – ексклюзивні навчальні курси із законотворчого процесу, Регламенту ВРУ,
аналізу політики тощо, спеціалізовані лекції та тренінги;
• Розвиток лідерського потенціалу – щотижневі зустрічі з народними депутатами
України, політичними та громадськими діячами, експертами з різних сфер, науковцями
тощо;
• Дозвілля – екскурсії до державних установ, реалізація соціальних ініціатив,
нетворкінг.
Форми стажування:
• Повний день (9:00 – 18:00)
• Неповний день (9:00 – 13:00 або 14:00 – 18:00).
Обов’язки інтернів:
• допомога в підготовці законопроектів та інших нормативно-правових актів;
• підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів;
• написання аналітичних та інформаційних звітів з проблематики чинного та проектного
законодавства;
• наповнення веб-сторінки підрозділу стажування;
• виконання інших завдань, спрямованих на підвищення ефективності роботи підрозділу
стажування та підтримання зв’язків із представниками громадських організацій, що
співпрацюють з ним.
Окрім того, інтерни зобов’язані відвідувати щотижневі зустрічі із політиками та
громадськими діячами, брати участь у тренінгах та навчальних семінарах.
У своїй роботі вони керуються чинним законодавством України, Положенням Про
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учасника «Програми стажування у Верховній Раді України» та іншими документами, що
визначають порядок проходження стажування.
Контакти:
Тел./факс: (044) 255-92-44
e-mail: liga.interniv@gmail.com
web-site: www.interns.org.ua
https://www.facebook.com/internsleague/
КОРОТКОСТРОКОВА СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ПОСТДОКІВ FMSH-CEFR-AFU / КОНКУРС 2017

Фундація Будинок наук про людину (FMSH), Центр французько-російських досліджень у
Москві (CEFR) та Посольство Франції в Україні (AFU) надають допомогу для здійснення
3-х місячного наукового стажування у Франції для молодих українських науковців, які
захистили кандидатську дисертацію після 2009 року.

Ця стипендія мобільності має допомогти у здійсненні досліджень у франції : польові
дослідження, робота в бібліотеці та архівах.
Цей конкурс відбувається у рамках Програми Atlas короткострокових пост-доківських
стажувань започаткованих FMSH та її партнерами.

Тривалість : 3 місяці

Кінцевий термін подання документів : 1 грудня 2016 року

Період проведення стажування : з березня до грудня місяця 2017 року. Стажування має
розпочатися щонайпізніше 15 жовтня 2017 року.

Кількість стипендіальних місяців наявних у рамках конкурсу : 12 місяці

Умови фінансування :
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Лауреатам надається фінансова допомога у розмірі 4 700 € на три місяці (стипендія
надається у три етапи, щомісячно). Ця допомога має допомогти покрити дорожні витрати
та оплатити проживання на місці. Статус стипендіата уряду Франції звільняє від оплати
консульських зборів та покриває страхування на період дії стипендії.

Також Посольство Франції в Україні, FMSH та CEFR допомагають у підготовці візового
досьє та з вирішенням логістичних питань.

Зобов’язання науковця :
Науковець під час стажування у Франції має бути запрошеним дослідницькими
лабораторією чи центром. Після закінчення свого стажування він має подати до FMSH,
CEFR та посольства звіт про проведену у рамках стажування дослідницьку роботу
розміром до 2-х сторінок.

Критерії відбору :

Бути українцем та працювати в закладі вищої освіти чи науковій установі.
Мати диплом кандидата наук. Захист дисертації проведено після 2009 року.
Займатися дослідницькою діяльністю в галузі суспільних та гуманітарних наук
(антропологія, літературознавство та мистецтвознавство, історія, географія, філософія,
політичні науки, соціологія, археологія іт.д.)
Документи для участі у конкурсі :

Зареєструвати свою кандидатуру до участі можливо до 1 грудня 2016року на он-лайн
платформі ( французькою чи англійською) :

1. Зайдіть на платформу http://calls.msh-paris.fr та увійдіть до рубрики « Researcher
Workspace » (Дослідницький простір).
2. Ввійдіть до свого аканту, якщо ви вже створили обліковий запис чи зареєструйтесь.
3. Заповніть свій профіль та натисніть « create a new application »(створіть нову заявку).
4. Оберить рубрику « Programme Atlas incoming ANNEE 2017» та науковий конкурс «
FMSH-CEFR-AFU : Ukraine > France».
5. Заповніть всі поля.
6. У розділі « Документи » завантажте єдиним документом у форматі пдф ваше досьє

16 / 47

Стипендії і ґранти

учасника, яка має складатися з таких документів :
Резюме (2 сторінки максимально)

копія диплому кандидату наук .
Лист від керівника лабораторії / дослідницького центру Франції.
Лист від директору українського закладу, де ви працюєте.
Опис до 10 000 символів (разом із пробілами та примітками), який містить :
i. проблематику та цілі дослідницького проекту
ii. бібліографію
iii. деталі програми перебування (передбаченні місця та інституції візитів, контакти)

Ви можете зберегти свою заявку без її прямого подання та згодом повернутися до її
опрацювання та остаточної подачі.
Для отримання будь-якої інформації про платформу, чи у разі проблем під час роботи на
платформі звертайтеся: fadili@msh-paris.fr
Неповні заявка та ті, що не відповідатимуть критеріям вказаним вище, не буде роглянуто.

Обрання лауреатів буде проведено стипендіальною комісією, а результати будуть
повідомлені 31 січня 2017 року.

Контакти :

В FMSH : Маріон ФАНЖА mfanjat@msh-paris.fr
В CEFR : Ева БЕРТРАН dir.adjoint.cefr@gmail.com
За Посольства Франції в України : Оксана Ландо oksana.lando@ifu.kiev.ua

Конкурси на отримання грантів від Посольського фонду США зі збереження
культурної спадщини (Фонд AFCP)
Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві оголошує два конкурси на
отримання грантів від Посольського фонду США зі збереження культурної
спадщини (Фонд AFCP).
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1. Конкурс «Невеликий грант» для проектів від 10 тисяч до 200 тисяч доларів США
Конкурс «Невеликий грант» відбуватиметься в один тур. В рамках цієї програми Фонд
AFCP прийматиме пропозиції по10 грудня 2016 року. Програма «Невеликий грант»
спрямована на збереження пам’яток культури, музейних колекцій та традиційних
мистецьких форм.

2. Конкурс «Великий проект» для проектів від 200 тисяч до 500 тисяч доларів США
Конкурс «Великий проект» відбуватиметься у два тури. В рамках цієї програми Фонд
AFCP прийматиме пропозиції на перший тур до 10 грудня 2016 року. Переможці першого
туру будуть запрошені для участі у другому турі наприкінці лютого 2017 року. Програма
«Великий проект» спрямована на збереження визначних археологічних об’єктів,
історичних будівель, пам’ятників та музейних колекцій, що мають виняткову цінність у
відображенні чи інтерпретації спадщини країни чи регіону.

Для участі у конкурсах, будь ласка, надішліть заявку, форми та кошторис за зразками,
які знаходяться у колонці «Більше інформації». Заявка та додатки приймаються лише в
електронному вигляді до 10 грудня 2016 року за адресою: Kyivafcp@state.gov

Список попередніх українських проектів, профінансованих Фондом, можна побачити в
окремому файлі нижче.

Related Links:
• Невеликий грант: Call for Proposals (документ Word) , (PDF)
• Невеликий грант: Application Form (документ Word) , (PDF)
• Великий проект: Call for Proposals (документ Word) , (PDF)
• Великий проект: Application Form (документ Word) , (PDF)
• Прес-реліз (документ Word) , (PDF)
• Бюджет (таблиця Excel) , (PDF)
• Про DUNS (документ Word) , (PDF)
• Форма SF-424 (PDF)
• Список попередніх проектів в Україні (документ Word) , (PDF)

КОРОТКОСТРОКОВІ НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ
Конкурс 2017 року
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Короткострокові стажування у Франції для молодих українських науковців

Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на короткострокові
стажування (1-2 місяці) у Франції для молодих українських науковців.
Стипендії розміром 767 - 1060 євро на місяць витрати на транспорт не покриваються за
рахунок стипендії. Цей вид стипендій пропонується для молодих українських науковців
(аспірантів, докторантів, науковців) віком до 40 років, робота яких потребує дослідження
та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією (1-2 місяці). Кандидати, що вже
отримували фінансування такого типу за останні три роки, не можуть брати участь у
конкурсі.
Дані дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або
партнерства, що розвивається між французькими та українськими науково-освітніми
закладами.

Кандидати повинні:
заповнити форму он-лайн реєстрації французькою чи англійською мовою
відіслати електронною поштою на адресу bgfselection@gmail.com :
- формуляр опис наукового проекту французькою чи англійською мовою
- резюме кандидата
- лист підтримки від українського закладу, написаний французькою чи англійською
мовою (формат pdf)
- лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою (формат pdf)

Строки подання:
Перший конкурс: Прийом документів до 20 січня 2017 року. Рішення буде повідомлено
кандидатам приблизно 15 лютого 2017 року. Період стажування передбачається з 1
березня по 30 вересня.
Другий конкурс: Прийом кандидатур до 20 червня 2017 року. Рішення буде повідомлено
кандидатам приблизно 10 вересня 2017 року. Період стажування передбачається з 1
жовтня по 31 грудня 2017 року.

Для більш детальної інформації прохання звертатись до Оксани Ландо, координатора
стипендій, по електронній пошті ( oksana.lando@ifu.kiev.ua ) та за телефоном (+38 044
482 23 71/ 486 11 54).

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (UGRAD) 2017-2018
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Уряд Сполучених Штатів Америки та організація World Learning мають за честь
оголосити про початок конкурсу на участь у Програмі обміну для студентів вищих
навчальних закладів (Global UGRAD Exchange Program) у 2017-2018 навчальному
році.

Учасники програми навчатимуться протягом одного семестру без отримання ступеня в
Сполучених Штатах за будь-якими спеціальностями.

Програма Global UGRAD підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість
майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і
традицій США.

Детальна інформація та анкета (PDF)

Додаткову інформацію можна отримати електронною поштою: KyivUGRAD@state.gov
або за телефоном: +38 044 521 50 43

Кінцевий термін подання анкет – 31 грудня 2016 р., 17:00 EST (за
східноєвропейським часом)

Наукові стипендії від Німецької служби академічних обмінів

Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців від DAAD

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести дослідження та
підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є, зокрема, підтримка коротких
наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
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Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Стипендії можуть починатися не раніше 1 липня 2017 року.
31.05.2017
Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.

Детальніше на сайті організації: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.html

ÂÂ

Робочі перебування викладачів ВНЗ - мистецтво та архітектура

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям та митцям підвищити
кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є підтримка співпраці з німецьким ВНЗ в
галузі мистецтва.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Стипендії можуть починатися не раніше 1 липня 2017 року.
31.05.2017
Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.

Детальніше на сайті організації http://www.daad.org.ua/ukr/stip_kuenstler2.html
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ÂÂ

Наукові стипендії - короткі стипендії

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим
провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї
програми є підтримка 1-6-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій.

Кінцевий термін подання заяв

15.11.2016
Виплата стипендії починається не раніше 1 липня 2017 року.
31.05.2017
Виплата стипендії починається не раніше 1 грудня 2017 року.

Детальніше на сайті організації http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_kurz.html

ÂÂ

Наукові стипендії - річні стипендії

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим
провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Основною метою цієї
програми є підтримка 7-10-місячних наукових проектів в рамках написання дисертацій.

Кінцевий термін подання заяв
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15.11.2016
Початок стипендії: 01.10.2017

Детальніше на сайті організації http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_lang.html

ÂÂ

Наукові стипендії - аспірантура з подвійним науковим керівництвом

Стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим
провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Метою цієї програми є
підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з фазами дослідження у
Німеччині. Науковими керівниками при цьому є як викладач в університеті на батьківщині
пошукача, так і науковий партнер у Німеччині (модель „Sandwich“).

Детальніше на сайті організації http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_binational.html

ÂÂ

Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей

Ця стипендійна програма пропонує можливість продовжити вашу академічну освіту у
Німеччині на післядипломній програмі.

Кінцевий термін подання заяв
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10.11.2016
Стипендія починається з 1 жовтня 2017 року.

21-23 лютого 2017 року у Києві проводитимуться співбесіди з пошукачами. Особиста
участь є необхідною. Будь ласка, заплануйте це при підготовці Вашої заяви!

Детальніше на сайті організації http://www.daad.org.ua/ukr/stip_studium.html

***

СТАЖУВАННЯ З СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК В БОЛГАРІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ
КАНДИДАТІВ НАУК

Останній строк подачі заявок – 01 жовтня 2016

Центр перспективних досліджень Софія (CAS Софія) оголошує конкурс заявок на
2017/2018 навчальний рік. Стипендії для виконання фундаментальних досліджень в
галузі гуманітарних та соціальних наук.

Веб-сайт: http://cas.bg/en/news/call-for-applications-advanced-academia-fellowships-fo
r-international-scholars-1788.html

CAS Софія є незалежним інститутом міжнародного та міждисциплінарного профілю,
розташований в Софії, Болгарія, підтримує дослідження в області соціальних і
гуманітарних наук. CAS Софія запрошує видатних вчених проводити свої індивідуальні
дослідницькі проекти під час стажування терміном до п'яти місяців. Запрошені
стипендіати беруть участь в інтелектуальному житті і наукових співтовариств Центру
(болгарських та іноземних) і працюють над проектами за своїм вибором.
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CAS Софія надає стипендії для стажування тривалістю від двох до п'яти місяця для
молодих кандидатів наук з іноземних країн.

Умови:
- Щомісячна стипендія в розмірі 700 євро (оподатковується 10% податку на
прибуток), щоб покрити витрати на проживання, пов'язані з перебуванням в Софії.
- Проживання в Софії, що включає житлове приміщення і робочий офіс. Стипендіати
також матимуть вільний доступ до бібліотеки CAS і електронних ресурсів / баз даних.
- Витрати на переїзд (400 євро)
- Дослідницькі витрати (100 євро) на місяць

Терміни

Кандидати можуть подати заявку на два періоди:

1 березня 2017 - 31 липень 2017 (Літній семестр)

1 жовтня 2017 - 28 лютий 2018 (Зимовий семестр)

N.B. Остаточне запрошення кандидата залежить від рейтингу заявки і обраного періоду
стажування.

Вимоги до кандидатів:
- Бути іноземними громадянами;
- Мати ступінь кандидата наук в галузі гуманітарних та соціальних наук;
- Міжнародний досвід досліджень (участь в проектах та реферативних
конференціях) і публікації в рецензованих наукових виданнях надають сильні переваги.
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- Робочою мовою є англійська мова, яка також є мовою презентації результатів
досліджень. Таким чином, добре знання англійської мови є дуже бажаним.

Всі документи заявки повинні бути представлені англійською мовою і надіслані
електронною поштою на адресу dimov@cas.bg з темою "Advanced Academia Fellowships"

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ
- Висока якість академічного портфоліо і публікацій кандидата, участь в
міжнародних дослідженнях;
- Інноваційні фундаментальні дослідження зі значним внеском;
- Міждисциплінарні і / або порівняльні підходи є перевагою.
- Детальна інформація на сайті центру

***

Стипендії уряду Словаччини

Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності студентів, науковців,
митців.

Тривалість стипендії залежить від програми:
- студенти-магістри – 1-2 семестри;
- аспіранти – 1-12 місяців;
- науковці та митці – 1 – 12 місяців.

Спеціальності: всі спеціальності.
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Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень.

Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування.
Дедлайн: 30 квітня (поточний рік), 21 жовтня (літній семестр наступного року).

Контакти:
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Slovak Republic.

Джерело: http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreig
n-applicants

***

ПРОГРАМА ФУЛБРАЙТА ДЛЯ МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ

Термін подання документів - 1 листопада щороку.

Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев'яти
місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового
ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з
бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою;
працівники громадських організацій (НДО).
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* Український Офіс Програми імені Фулбрайта не розглядатиме подання на такі напрямки, як бухгалтерський облік, аудит,
логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина.

** Конкурсанти можуть подаватись на міждисциплінарні напрямки досліджень або на стажування за спеціальностю, відмінною від
зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий досвід роботи за цією спеціальністю (не менше 1-2-х років) або володіють базовими
знаннями та навичками з цієї спеціальності, одержаними завдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних та інших освітніх
програм.

Вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні
- викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2
роки досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі
вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі
- володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів)
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів
- подаватись на програму не раніше ніж через 2 роки після перемоги в іншому
конкурсі за Програмою імені Фулбрайта

Умови гранту:

Тривалість гранту — 6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми
проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями
американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів
та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не
передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати
семінари та лекції в якості вільних слухачів.

До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та такі, що
спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення
навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та
викладання.
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Учасники Програми отримують:
-

щомісячну стипендію
додаткові кошти для придбання професійної літератури
медичне страхування
квиток в обидва боки

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів
якого входять:

, до

- [ анкета ]
- обов'язкові додаткові форми (див. у переліку пакету документів)
- три рекомендаційні листи
- копії всіх документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів про
наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо
- портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків)

Критеріями відбору є:
- наукові досягнення кандидата
- переконливо розроблений план стажування
- актуальність проекту, реальність втілення його результатів, здатність до співпраці
з американськими та українськими колегами над проектами, що матимуть суттєвий вплив
на стан сучасної освіти та науки в Україні або практику вищої школи
- готовність до ініціювання та запровадження нових курсів, розповсюдження
передових методів навчання та викладання

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні
етапи:
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- перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників
вимогам конкурсу(листопад 2015)
- рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли у півфінал (листопад 2015)
- співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (друга половина грудня 2015)
- затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для
фіналістів програми (січень-квітень 2016)
- початок стажування/гранту — серпень-вересень 2016 року.

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of
English as a Foreign Language) у другій половині січня 2016 року.

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу витрати на проїзд та
перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне тестування для фіналістів
програми; надає візову підтримку стипендіатам.

Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США).
Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити американські університети або
науково-дослідні інституції у відповідності до наукових інтересів та професійних цілей
кандидатів. Програма бере до уваги побажання учасників стосовно вибору місця
стажування (особливо за наявності листа-запрошення від американської інституції), але
право остаточного визначення конкретного університету у США програма залишає за
собою.

***

ГРАНТИНА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ТА НАУКОВІ ПОЇЗДКИ ВІД ІНСТИТУТУ
ГУМАНІТАРНИХ СТУДІЙ

Ви ініціативний аспірант / магістрант, що має намір робити кар'єру науковця. У вас
єдослідження (стаття), яке ви збираєтеся представити на конференції. Ви готові
поділитися своїми ідеями з професійним співтовариством..

30 / 47

Стипендії і ґранти

IHS конференція і науково-дослідницький грант надає до $ 750, щоб покрити витрати на
проїзд і витрати, пов'язаних з кар'єрним розвитком.

Грант надається аспірантам, що керуються принципом свободи через у розвитк кар'єри.
Прийнятні заходи включають, але не обмежуються:
- Презентації на академічних або професійних конференцій
- Поїздки на академічні співбесіди на кампусі або в професійні / наукові конференціях
- Дослідницькі поїздки в архіви і бібліотеки
- Участь в семінарі з метою підвищення кваліфікації, кар’єрного розвитку
- Подання неопублікованих рукописів в журнали або книжкові видавництв

Зверніть увагу, що конференція та дослідницькі грантів не можуть бути використані
виключно для відвідування конференції. Фінансування буде розглядатися тільки для
осіб, що представляютьрезультати досліджень або інтерв'ю для роботи на конференції.

Як подати заяву?

Заявки на участь в конференції IHS і дослідницьких грантів приймаються на постійній
основі, і повинні бути представлені в Інтернеті принаймні за чотири тижні до вашої
діяльності. Заявки мають бути подані через існуючий облікового запису IHS.

Заповнена заявка конференції та науково-дослідницький грант повинен включати в себе
наступні пункти:
- Заповнену форму заявки онлайн
- Ваше резюме або резюме
- Постатейний перелік витрат
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Для тих, хто шукає стипендію для розвитку кар'єри вам також буде потрібно:

Коротка інформація про презентацію, наприклад, реферат або копія статті, яку мають
намір представити на конференції, опис організованих інтерв'ю, або опис планованого
дослідження (наприклад, пропозиція дисертації)

Коротке ессе, не більше 500 слів, що описують, як ваша планована діяльність буде
просунути Вашу кар'єру

Короткий нарис, не більше 500 слів, що описують, як ваша планована діяльність просуває
наше розуміння принципів, практики та інститути, необхідні для вільного суспільства або
нашого розуміння класичної ліберальної або лібертаріанському традиції

Кандидати будуть повідомлені про рішення комісії протягом чотирьох тижнів після
подання. Ви повинні подати не менше ніж за чотири тижні. Нагороди надаються тільки
для майбутньої діяльності, а також не нараховуються заднім числом.

***

ГРАНТИ ЄС В РАМКАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНСТРУМЕНТУ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТІЇ
ТА ПРАВ ЛЮДИНИ

Європейський союз (ЄС) приймає пропозиції від відповідних організацій до програми
сприяння демократії і прав людини (ЄІДПЛ) з метою підтримки громадянського
суспільства в своїх діях, щоб підтримати захист і заохочення прав людини та основних
свобод світовий.

Пріоритетні теми
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- Права людини та їх захисники, де вони найбільш схильні до ризику
- Економічні, соціальні та культурні права людської гідностідискримінація

Лот 1: Підтримка жінок правозахисників і / або правозахисників, що працюють з прав
жінок і дівчаток, де вони найбільш схильні до ризику (EUR 4650000)

Лот 2: Підтримка дій громадянського суспільства боротьби з тортурами та інших
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і
покарання (EUR 13504000)

Лот 3: Підтримка реалізації принципів ООН по бізнесу і прав людини (EUR 4650000)

Лот 4: Підтримка прав осіб, що належать до меншин, і осіб, які постраждали від кастової
дискримінації (EUR 3580000)

Лот 5: Підтримка адресації безкарності і правосуддя перехідного періоду (EUR 4650000)

Крайній термін подачі концептуальних записок: 14/10/2016 о 16:00 (дата і час
Брюссель)

***

Конкурс грантів для реалізації освітніх проектів з питань зміни клімату та адаптації

Національний екологічний центр України оголошує конкурс освітніх проектів з питань
зміни клімату та адаптації у рамках програми «Climate Forum East II» (CFE II), що
реалізується за підтримки ЄС.
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До участі у конкурсі запрошуються громадські організації (або навчальні заклади у
співпраці з громадськими організаціями), які мають креативні ідеї щодо підвищення рівня
інформованості дітей та молоді з питань зміни клімату та адаптації і бажають їх
реалізувати.

Очікується, що у рамках проектів будуть реалізовані інноваційні освітні заходи за
наступними напрямками:
- підвищення обізнаності щодо наслідків зміни клімату у цілому;
- підвищення обізнаності з питань екологічних, соціальних і економічних викликів, які
виникли внаслідок зміни клімату;
- підвищення обізнаності щодо шляхів адаптації до зміни клімату.

Заходи повинні враховувати національні аспекти зміни клімату, а також бути спрямовані
на підвищення громадської активності та соціальної відповідальності дітей та молоді.

Переклад та адаптація іноземних освітніх матеріалів вітається. Жодних обмежень щодо
форм та видів освітніх заходів немає.

Максимальний розмір гранту для одного проекту:
- Всеукраїнський освітній проект – максимум 300 000 грн.
- Регіональний освітній проект – максимум 120 000 грн.
- Локальний освітній проект – максимум 50 000 грн.

Термін реалізації заходів освітньої кампанії: листопад 2016-травень 2017.

Перед поданням заявки на участь у конкурсі, будь ласка, обов’язково ознайомтесь з
матеріалами, що вже були розроблені в рамках програми CFE II:
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- Оцінка вразливості та заходи задаптації до зміни клімату міст: Львів, Одеса,
Хмельницький та Ужгород:
http://bit.ly/2cfbJI9
- Локальні плани з адаптації громад до зміни клімату: http://bit.ly/2cIxHC6
- Дослідження «Адаптація до зміни клімату: зелені зони міст на варті прохолоди»: htt
p://bit.ly/2c3F48E
- Граючи змінимо світ: посібник екологічних ігор з тематики зміни клімату: http://bit.ly/
2cpkHVH

Для участі у конкурсі учасники мають представити наступне:

1. Заповнену Аплікаційну форму, яка включає:
- Інформацію про учасника конкурсу;
- План реалізації освітнього проекту та короткий опис заходів.
- Наявність чорнових розробок (планів, малюнків, креслень, макетів, т.ін.) освітніх
матеріалів вітається.
- Якщо в рамках проекту передбачається тиражування або переклад вже існуючих
освітніх матеріалів, будь ласка, додайте посилання на оригінальні матеріали або додайте
їх електронну версію;
- Опис цільової аудиторії (вік, кількість. Наприклад: підлітки 15-17 років, учні старших
класів, 300 осіб);
- Пояснення яким чином реалізація освітнього проекту вплине на підвищення
обізнаності цільової аудиторії у питаннях зміни клімату та адаптації, а також як це можна
виміряти.

2. Розрахунок бюджету включно з вартістю проїзду/проживання/добових, якщо
передбачаються відрядження, та вартістю витратних матеріалів.

Завантажити аплікаційну форму та форму розрахунку бюджету

Письмові документи мають бути надіслані на e-mail адресу: an@necu.org.ua. Термін
подачі пропозицій
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до 30 вересня 2016 року
(23:59 за київським часом)
. Заявки, подані після вищевказаного терміну, не будуть представлені на розгляд
конкурсної комісії.

Всі учасники конкурсу, які представили свої пропозиції у межах зазначеного терміну,
будуть проінформовані про прийняте рішення після 20 жовтня 2016 року.

Контакти:
- Національний екологічний центр України
- Надія Артем’єва - експерт НЕЦУ з питань адаптації до змін клімату
- an@necu.org.ua
- http://necu.org.ua/

***

«Visegrad Grants» від Міжнародного Вишеградського Фонду для спільних проектів
з країнами V4

Міжнародний Вишеградський Фонд надає фінансування у межах конкурсу «Visegrad
Grants». Пріоритетні напрямки фінансування: культура;
-

науковий обмін та дослідницьке співробітництво;
освіта та розвиток спроможносте;
охорона навколишнього середовища;
демократичні цінності та медіа;
державна політика та інституційне партнерство;
регіональний розвиток, підприємництво та туризм;
соціальний розвиток.

На отримання грантової підтримки мають право неурядові організації, організації
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громадянського суспільства, муніципалітети та місцеві органи влади, школи та
університети, а також приватні компанії або окремі громадяни.
За правилами, до проекту мають бути залучені партнери щонайменше трьох країн
Вишеградської групи - V4 (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина). Отже, для
подання заявок потрібно знайти партнерів серед країн Вишеградської четвірки.
Проекти можуть претендувати на фінансування за умови, що вони пов'язані з тематикою
регіону V4 і мають на меті подальший розвиток співробітництва між партнерами проекту,
що базуються в регіоні. Фінансовий внесок Фонду не може перевищувати 80% від
загальної вартості проекту, і повинен обов'язково включати внесок заявника.
Максимальний бюджет проектів: 6 000 тисяч євро. Дедлайн: 1 грудня 2016 року.

***

ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG В УКРАЇНІ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ПРОЕКТНИХ
ЗАЯВОК НА 2017 РІК

Дедлайн: 2016-10-30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEKclJDG6NHCjUCuniKp8tDUVNrkCgz3PUkb53
3KtecsCI7g/viewform?c=0&w=1

Rosa-Luxemburg-Stiftung – німецька недержавна неприбуткова організація, близька до
партії Die Linke/Ліва. Організація дотримується принципів гуманізму, демократії,
інтернаціоналізму, емансипації та рівності і займається політичною просвітою.

У рамках програм, фінансованих з коштів Федерального міністерства закордонних справ
Німеччини та Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини
Rosa-Luxemburg-Stiftung шукає партнерів для спільної реалізації проектів, які
- борються за визнання та реалізацію економічних, соціальних, культурних прав і
соціальну справедливість, репрезентують робітників, жінок, ЛГБТ+ в ситуації політики
жорсткої економіки та правих загроз,
- провадять критичну рефлексію історії,
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- слугують зміцненню суспільного діалогу, демократизації та порозумінню в Україні і
за її межами.

Подавати заявки можуть зареєстровані в Україні неприбуткові громадські, державні
та/або профспілкові організації, які поділяють цінності RLS і працюють у сферах
правозахисту, освіти, культури та мистецтва тощо. RLS не підтримує проекти
мілітаристського, економічного чи благодійного спрямування.

Заявки приймаються англійською, німецькою, російською чи українською мовами через
гугл-форму до 30 жовтня 2016. Підтвердження про надходження заявок не надається.

Орієнтовний термін повідомлення результатів відбору – кінець грудня 2016.

RLS залишає за собою право не пояснювати мотивацію свого вибору.

У разі запитань просимо звертатися за контактами:
- Координаторка програм RLS в Україні Неля Ваховська vakhovska.nelia@gmail.com
- Менеджерка проектів RLS Олександра Григоренко saschahryhorenko@gmail.com
- Телефони: (044) 279 58 57 / 272 12 02

Сайт німецькою мовою www.rosalux.de

Українське представництво RLS https://www.facebook.com/rosalux.ukraine/

***
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Програма ім. Георга Форстера для проведення досліджень у Німеччині

Фонд Олександра фон Гумбольдта реалізує програму ім. Георга Форстера, завдяки якій
іноземні науковці можуть працювати над власними дослідженнями у установах
Німеччини протягом 6 – 24 місяців.

Спеціальності: всі галузі.

Рівень: проведення досліджень.

Розмір гранту:
- стипендія в розмірі 2 650 EUR на місяць (для молодих дослідників), 3 150 EUR на
місяць (для досвідчених науковців)
- додаткова фінансова підтримка для членів родини

Вимоги:
-

наявність ступеня кандидата наук
публікації у зарубіжних журналах
вибір релевантного. актуального проекту
знання німецької мови, якщо це необхідно для успішної реалізації наукового проекту

- згода приймаючої німецької установи на менторство над аплікантом
- рекомендація
- підтвердження проживання в одній з країн, громадяни яких можуть брати участь у
програмі

Джерело: https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
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***

Конкурс екологічних грантів для неурядових організацій

Всеукраїнський благодійний фонд «Крона» і група компаній «НІКО» оголошують конкурс
екологічних проектів в рамках грантової програми «За життя у чистому довкіллі!»
Підтримуються інноваційні креативні «зелені» ініціативи в громадах, що допоможуть
зменшити забруднення довкілля викидами і відходами, зберегти енергоресурси й
біологічне різноманіття.
Тематика проектів:
– зменшення викидів і відходів (!!!прибирання територій або збір вторсировини може
бути лише логічними елементами проекту, а не його задачами);
– відновлення природних територій, водоймищ, лісів та парків, озеленення територій;
– енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії в громадських та
соціальних закладах;
– інші екологічні ініціативи з використанням інновацій в галузі збереження довкілля.
Які проекти претендуватимуть на грант:
– актуальні;
– практичні, що гарантовано впливають на вирішення окресленої проблеми;
– креативні й інноваційні;
– реалістичні і зрозумілі (у них має бути чіткий план реалізації і вимірювані результати);
– розумні у витратах;
– що мають мінімум 20-відсотків внеску з боку місцевої влади та/або бізнесу;
– що залучають широке коло жителів громад для вирішення спільних екологічних
проблем;
– сталі у своєму впливові (діяльність не потребуватиме регулярної після проектної
донорської підтримки)
– термін реалізації яких не перевищує 10 місяців.
Деталізапосиланням http://krona.niko.ua/ua/

FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня
магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
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Документи приймають щороку до 16 травня

* Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі напрямки, як
бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління
бізнесом, клінічна медицина.
**Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму у США з тієї спеціальності,
з якої вже отримали диплом в Україні або іншій країні, або з суміжної до зазначеної в
дипломі спеціальності.
*** Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму зі спеціальності, відмінної
від зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий досвід роботи за цією спеціальністю
(не менше 1-2-х років) або володіють базовими знаннями та навичками з цієї
спеціальності, одержаними завдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних
та інших освітніх програм.
-

Американські студії
Антропологія
Археологія
Архітектура / містопланування
Астрономія
Бібліотекарство
Біологія
Ґендерні студії
Генетика
Географія
Геологія
Громадське управління
Державна політика
Екологія/охорона довкілля
Економіка (теоретичні напрямки)
Журналістика/ засоби масової комунікації
Інженерні науки
Інформаційні науки
Історія
Історія, критика або менеджмент у галузі культури та театру
Комп'ютерні науки
Лінгвістика/ прикладна лінгвістика
Література
Математика
Матеріалознавство
Мистецтво (живопис, скульптура, музика, кіно, театр, фотографія,хореографія)/ мистецтво
Міжнародні відносини
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-

Музеєзнавство
Освіта/управління в галузі освіти
Охорона здоров'я
Охорона історичної спадщини
Педагогіка
Політичні науки
Правознавство
Психологія
Релігійні студії
Соціальна робота
Соціологія
Українознавчі студії
Фізика
Філософія
Фольклор
Хімія

ÂÂ
Вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні
- володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі
- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2017 р.)
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів

Умови гранту:
-

оплата навчання в університеті
щомісячна стипендія
медичне страхування
квиток в обидва боки

Координатор програми — Інна Бариш ibarysh@iie.org ; student.ukraine@iie.org
Асистент програми — office.ukraine@iie.org
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***

ÂÂ

ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ В ЄВРОПІ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КОМІСІЇ

Відкрито конкурс заявок на оплачується стажування від Європейською комісією
тривалістю 5 місяців (в органах виконавчої влади та органів європейських інститутів,
таких як, наприклад, Європейська служба зовнішніх дій чи Виконавче агентство з
конкурентоспроможності та інновацій), починаючи з 1 жовтня.

Ви отримаєте щомісячну стипендію € 1120 і відшкодування витрат на відрядження.
Також може бути надане страхування від нещасних випадків і медичне страхування.
Щороку виділяється близько 1.300 вільних місць. Обрані кандидати отримають
практичний досвід роботи у міжнародному і полікультурному середовищі, що може бути
важливим для подальшої кар'єри.

Слухачі працюють переважно в Європейської комісії. Зміст роботи в значній мірі
залежить від департаменту, де ви працюєте. Ви можете, наприклад, працювати у сфері
законодавства про конкуренцію, людські ресурси, екологічну політику. Щоденна робота в
основному включає:
-

участь в організації зустрічей, робочих груп, форумів, громадських слухань,
дослідженя і складанні документації, звітів, консультації;
відповіді на запити,
робота у проектах.

Вимоги до кандидатів:
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- ступінь бакалавра;
- володіння принаймні однією з основних мов ЕС (англійська, французька або
німецька) на рівні С1 – С2;
- гарне володіння однією з офіційних мов ЄС;
- активна життєва позиція.

Детальніше: http://ec.europa.eu/stages/about/whats_en.htm

***

Конкурси, Стипендії, Гранти

КОНКУРСИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ І СТУДЕНТІВ

Конкурс просвітницьких , навчальних та дослідницьких проектів від Фонду ім .
Рози
Люксембург у
2016,
Европа

"Марафон грантодавців", або дізнаємося про гранти завчасно

Нас часто запитують - як отримувати інформацію про гранти за кілька місяців до
дедлайну? Для цього необхідно регулярно «моніторити» сайти потенційних
грантодавців. Тому в циклі статей "Марафон грантодавців" ми розповімо Вам про
зарубіжних і вітчизняних фондах, які надають підтримку досліднику у його роботі.

Марафон грантодавців . Німеччина ( частина 1)
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Відкриває наш «марафон грантодавців» п'ятірка німецьких фондів, які активно
фінансують науковців. Читати далі >>

Марафон грантодавців. Німеччина (частина 1) Читати далі >>

Марафон грантодавців . Німеччина ( частина 2)

в одній статті не вмістити опису основних фондів, готових надати кошти і
можливості вітчизняним ученим. Тому ми продовжуємо освітленні основних
німецьких фондів, що надають підтримку науковому співтовариству. Читати далі
>>

Марафон грантодавців . Стипендиальні програми Франції

Особливість Франції полягає в тому, що найбільшим грантодавцем для іноземців є
держава. Крім того, у Франції університетська освіта безкоштовна. Читати далі >>

Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації
у 2018-2019 роках
З 23 січня по 24 квітня 2017 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство
науки та вищої освіти Республіки Польща оголошують конкурс спільних
українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 2019 рр.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих
навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку
науки і техніки:
1) Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні,
роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
2) Енергетичний менеджмент та енергоефективність;
3) Екологія та управління навколишнім середовищем;
4) Науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим
хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;
5) Нові речовини та матеріали;
6) Соціальні та гуманітарні науки;
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7) Оборонні технології.
Основними критеріями оцінки проектних пропозицій є наукова відповідність, цінність
проекту, взаємодоповнюваність дослідницьких груп, перспективність співпраці. Участь у
проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.
Переглянути детальнішу інформацію про конкурс (текст додається).
Завантажити форму заявки (текст додається).
Джерело: http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/01/20/konkurs-spilnix-ukrayinsk
o-polskix-naukovo-doslidnix-proektiv-dlya-realizacziyi-u-2017-2018-rokax/

ВІДКРИТО ПРИЙОМ ЗАЯВОК У РАМКАХ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ ОБМІНІВ
МОЛОДДЮ НА 2017 РІК

Польсько-українська рада обмінів молоддю запрошує взяти участь у реалізації
польсько-українських молодіжних проектів. Відкрито конкурс заявок на 2017 рік.
Це другий конкурс заявок Польсько-української ради обмінів молоддю, створеної у
вересні 2015 р. Мета проектів – заохочення молоді та осіб, які з нею працюють, до
співпраці задля сприяння взаємному зближенню, пошуку спільних коренів, подолання
упереджень і стереотипів у сприйнятті спільної історії та в сучасних відносинах.
Хто може подати заявку?

Заявки можуть подавати організації, чия діяльність спрямована на розвиток молоді. Це
можуть бути неурядові організації, навчальні та комунальні заклади (заявниками не
можуть бути комерційні структури). Окрім молоді, учасниками проектів також можуть
бути люди, які працюють із цією віковою категорією. Польські організації отримуватимуть
фінансову підтримку від Фонду розвитку системи освіти, а українські – від Міністерства
молоді та спорту України.
Пріоритети
Щороку визначатимуться пріоритети, які, поряд із загальними цілями
Польсько-української ради обмінів молоддю, будуть окреслювати специфіку тем
проектів. Цьогорічні пріоритети:
– зміцнення міжкультурного діалогу шляхом розвитку відкритості й порозуміння серед
молоді;
– набуття компетенцій, необхідних для активної участі в суспільному та професійному
житті;
– зміцнення співпраці й обміну досвідом у галузі технічної та спеціалізованої освіти;
– сприяння активній громадянській позиції молоді, в тому числі промоція підприємництва
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та волонтерства;
– поширення європейських цінностей і досвіду євроатлантичної співпраці;
– пошук спільних коренів, подолання упереджень і стереотипів у сприйнятті спільної
історії та в сучасних відносинах.
Реалізація проектів
Проекти, які отримають фінансування в рамках конкурсу на 2017 р., повинні бути
реалізовані в період із 1 червня до 31 жовтня. Детальніша інформація щодо правил та
умов реалізації польсько-українських проектів співпраці молоді у 2017 р. доступна тут: ht
tp://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/
Заявки можна подавати до 31 березня 2017 р.
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