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Конкурс на підтримку транскордонної
співпраці від EEA та Norway Grants

Ф

онд European Economic
Area (EEA) and Norway
Grants оголошують конкурс на
підтримку транскордонної співпраці.
Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро
підтримує співпрацю у формі обміну
знаннями, кращими практиками та
зміцнення потенціалу у пріоритетних
напрямах:


інновації, дослідження, освіта та
конкурентоспроможність;



соціальна інтеграція,
працевлаштування молоді та
скорочення бідності;



навколишнє середовище,
енергетика, зміна клімату та
низьковуглецева економіка;



культура, громадянське
суспільство, основні права та
свободи;



юстиція та внутрішні справи.

Більше про пріоритетні напрями
можна дізнатися за посиланням.

Підтримані проекти повинні мати
регіональний, транскордонний або
транснаціональний характер і
включати в себе декілька партнерів та
діяльність в різних країнах.
Заявники мають подати заявку як
консорціум, що складається з
суб’єктів господарювання мінімум з
трьох країн.
Кінцевий термін для першого етапу
подання заявки: 01 липня 2018
року.
Очікується, що проекти розпочнуться
в 2019 році.
Детальніше за посиланням.

Конкурсна програма USAID WomenConnect
Challenge для жінок

А

гентство США з
міжнародного розвитку
(USAID) розпочинає конкурсну
програму WomenConnect Challenge,
що покликана виявити та підтримати
комплексні рішення, які надають
дівчатам та жінкам доступ до
цифрових технологій для
забезпечення здоров'я, освіти та
підвищення рівня життя їх сімей.
Для участі в WomenConnect Challenge
приймаються заявки від організацій,
незалежно від їх типу, зі всього світу.
Всі учасники повинні
використовувати засоби
WomenConnect для реалізації проектів
в країні, в якій є представництво
USAID.

Кінцевий термін подання: 4 травня
2018 року.
Детальніше за посиланням.

Конкурс спільних українсько-чеських науководослідницьких проектів для реалізації у 2019-2020 рр.

М

До участі у конкурсі запрошуються
іністерство освіти і науки
науковці закладів вищої освіти, науковоУкраїни і Міністерство освіти, дослідних установ та підприємств.
молоді та спорту Чеської Республіки
Участь у проектах молодих вчених і
оголосили конкурс спільних українськовикладачів вітатиметься.
чеських науково-дослідних проектів для
реалізації у 2019-2020 рр.
Конкурс відкрито: з 1 березня по 30
квітня 2018 року.
Мета конкурсу
Фінансування
Конкурс проводиться з метою сприяння
встановленню та розвитку якісного
Українська сторона бере на себе витрати,
науково-технологічного співробітництва пов’язані з перебуванням у Чеській
між науковцями обох країн.
Республіці українських вчених, які
беруть участь у спільних проектах
Пріоритетні напрями
(транспортні витрати, добові, витрати на
До участі у конкурсі приймаються
проживання).
проектні пропозиції відповідно до таких
Фінансування виділяється на кожний рік
пріоритетних напрямів:
окремо, на два роки поспіль.
 Інформаційні технології, включаючи
Рішення про продовження фінансування
нові технології торгівлі;
у наступному році приймається після
 Силова енергетика;
розгляду наукового та фінансового звітів
 Екологія та використання природних
про виконання проекту за перший рік.
ресурсів;


Біотехнології, нові терапевтичні
методи, профілактика захворювань;



Нові речовини та матеріали;



Сучасне машинобудування;



Суспільні науки та мистецтво.

Детальніше за посиланням.

Конкурс українсько-латвійських науководослідницьких проектів на 2019-2020 рр.

М

іністерство освіти і науки
України та Держагентство з
розвитку освіти Латвійської
Республіки оголошують конкурс
спільних українсько-латвійських
науково-дослідних проектів на 20192020 рр.
Прийом проектів: з 15 березня до
15 травня 2018 року.
Пріоритетні напрями
До участі у конкурсі приймаються
проекти за такими пріоритетними
напрямами:


Енергетика та енергоефективність;



Екологія та раціональне
природокористування;



Нові технології профілактики та
лікування основних захворювань,
дослідження у сфері біотехнологій,
біоінженерії та генетики;



Нові матеріали;



Демографічні зміни, міграція та
мігранти;



Особливості та проблеми
регіонального розвитку і соціальної
згуртованості;



Технології оборонного
спрямування.

Конкурс відкритий для будь-яких
лабораторій чи науково-дослідних
груп вищих навчальних закладів,
науково-дослідних установ і
підприємств обох країн.
Детальніше за посиланням.
Форма заявки доступна
за посиланням.

Програма малих грантів громадської
дипломатії уряду США - «Освіта і культура»

П

осольство США в Києві
оголошує Програму малих
грантів громадської дипломатії для
підтримки проектів у сфері освіти й
культури на 2017–2018 рр.

Залежно від наявності коштів,
Посольство США надаватиме малі
гранти українським та американським
організаціям, що мають статус
неурядових і неприбуткових, а також
фізичним особам.

Проект має бути призначено для
української аудиторії, і всі передбачені
ним заходи, підтримані грантом
Посольства
США,
повинні
відбуватися в Україні.
Детальніше про умови за посиланням.
Ознайомитись із програмою можна за
посиланням.

Програма малих грантів від IFREE - Міжнародного
фонду досліджень експериментальної економіки

М

іжнародний фонд досліджень
в галузі експериментальної
економіки (The International Foundation
for Research in Experimental Economics IFREE) оголошує про старт програми
малих грантів для розвитку людини
через експериментальну економіку.

Обсяг гранту: до 10 000 доларів США. Перевагу в фінансуванні буде надано
пропозиціям, які подаються одним чи
Кінцевий термін подання:
кількома дослідниками, що брали
1 серпня 2018 року.
участь в семінарі IFREE та / або
отримували підтримку від IFREE.
Програма малих грантів для
Детальніше за посиланням.
дослідницьких проектів відкрита для
всіх, хто в своїй діяльності пов'язаний з
дослідницькою установою. Результати
відбору не залежать від громадянства
заявників або місця розташування
дослідницької установи.

Fulbright Graduate Student Program

П

рограма імені Фулбрайта,
спонсорована урядом США,
оголошує конкурс на навчання в
американських університетах від
одного до двох років на здобуття
ступеня магістра. У конкурсі можуть
брати участь студенти старших курсів,
випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США
(graduate studies) є поєднанням
навчання
з
індивідуальною
дослідницькою працею.
Система
цього
рівня
освіти
передбачає
широкий
спектр
можливостей:
здобуття
магістерського
ступеня
(master's program); навчання за
суміжною спеціальністю; підготовка
до кваліфікаційних іспитів і вступу до
аспірантури (doctorate program).

Умови гранту:


оплата навчання в університеті



щомісячна стипендія



медичне страхування



квиток в обидва боки

Відбір учасників
основі.

на

конкурсній

Фіналісти Програми складатимуть
комп'ютерний
тест
TOEFL
iBT (Internet-based Test of English
as a Foreign Language) та GRE
General
Test (Graduate Record
Examination) у жовтні 2018 року.
Фіналісти програми з юридичних
спеціальностей складатимуть лише
TOEFL.
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.
Детальніше за посиланням.

Стипендії для навчання в Німеччині для
магістрів та PhD від DAAD

Н

імецька служба академічних
обмінів
DAAD
(German
Academic Exchange Service) пропонує
можливість продовжити академічну
освіту в Німеччині в рамках програми
для магістрів та PhD.
Хто може подати заявку?
Висококваліфіковані випускники, які
мають перший ступінь Bachelor
Diploma чи співставний рівень до
моменту
початку
навчальної
програми.

Тривалість фінансування


Від 10 до 24 місяців в залежності
від тривалості обраної навчальної
програми.



Стипендії покривають стандартний
період навчання для обраної

навчальної програми (максимум 24
місяці).
Кандидати, які вже навчаються в
Німеччині перший навчальний рік за
2-річною
аспірантською
чи
магістерською програмою, можуть
подати заявку на отримання стипендії
на другий рік навчання.

Детальніше за посиланням.

Стажування «Інформаційні технології:
інфраструктура і розвиток стартап-компаній»
за програмою SABIT від посольства США в
Києві

П

осольство США в Києві
пропонує взяти участь у
стажуванні «Інформаційні технології:
інфраструктура і розвиток стартапкомпаній» в рамках програми
«Спеціальна Американська БізнесІнтернатура» (SABIT) Міністерства
торгівлі США.
У стажуванні можуть взяти участь:


IT Cтартап-компанії;



Бізнес інкубатори та акселератори;



Технопарки.

Дати стажування: з 12 по 30 червня
2018 року.
Вимоги до кандидатів:




Досвід управлінської роботи не
менше 3 років;
Керівна посада в своїй компанії.

Знання англійської мови не
вимагається.

Мета програми: основною метою
програми є знайомство з
американською інноваційною
екосистемою для IT стартап-компаній.
Програма стажування розрахована
на 19 днів:
Перший тиждень присвячений
навчанню і може включати заняття на
теми нормативних процедур,
законодавства, стандартів, сертифікації,
бізнес-планів, міжкультурних
переговорів і управління як для
асоціацій, так і для міжнародного
бізнесу. Крім того, передбачені
відвідування об'єктів і зустрічі з
представниками широкого спектру
американських компаній, що працюють
в секторі стартап-компаній, і
відповідних галузевих організацій.
Детальніше за посиланням.

Програма стипендій Всесвітнього банку
для аспірантів

П

рограма стипендій Світового
банку пропонує два джерела
фінансування для аспірантів в області
прогресивних розробок, для
професіоналів і дослідників середньої
ланки:


Спільна програма стипендій
Японії / Світового Банку (JJ /
WBGSP) WBGSP.
Надаються стипендії для
кандидатів із країн, що
розвиваються та Японії для
навчання у галузях, що пов’язані із
розвитком.

Кінцевий термін подання:
12 квітня 2018 року.
Дізнайтеся більше про те, як подати
заявку на стипендію JJWBGSP за
посиланням.



Програма стипендій ім. Роберта
С. Макнамари.
Програма стипендій дозволяє
аспірантам з країн, що
розвиваються проводити
дослідження в установах за
кордоном. Стипендії розраховані на
6-10 місяців і можуть становити до
25 000 доларів США.

Ця програма може бути
реструктуризована. З осені 2018 року
не планується залучати заявки на
стипендії.

Детальніше за посиланням.

Гранти Фонду співпраці
Центральноєвропейської ініціативи (CEI)

Ц

ентральноєвропейська
ініціатива (CEI) приймає заявки
від державних та недержавних
установ країн-членів CEI
(з міжнародними та регіональними
організаціями включно) на підтримку
проектів, спрямованих на розвиток
мобільності та нетворкінгу.
Україна є членом CEI.
Обсяг грантів: до 15 000 євро.
Кінцевий термін подання: 8 травня
2018 року.

Заявки повинні відповідати CEI Plan
of Action 2018-2020 та критеріям, що
викладені в Call for Proposals.
В рамках реалізації грантів заходи
можуть проходити у формі
конференцій, семінарів, практикумів,
підготовки досліджень та аналізу.
Період виконання проекту: з 1 січня
по 31 грудня 2019 року.
Детальніше за посиланням.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Випуск № 224 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу
Тел: 204-80-19, контактна особа – Кізуб Олена
E-mail: s.shukayev@kpi.ua

Керівник відділу
міжнародних проектів
Шукаєв С.М.
19/03/2018

