Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
6 червня 2013 року
випуск 5 (18)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про цікаві
заходи, зокрема, можливість отримання гранту та взяти участь у літніх школах.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Мікрогрант для українських неурядових організацій або
місцевих органів влади
Організатори та партнери: Міністерство закордонних справ Естонії
Пріоритетні галузі: освіта, охорона здоров’я, мир і стабільність, розвиток
демократії

і

верховенства

права,

економічний

розвиток,

екологічно

сприятливий розвиток, інформування громадськості і глобальна освіта.
Цільова

аудиторія:

урядові

установи

або

органи

місцевого

самоврядування, неурядові організації.
Умови участі: заявник має подати проектну пропозицію естонською або
англійською мовою іноземному представництву Естонії у відповідній країні.
Іноземне представництво Естонії повинне оцінити переваги кожної пропозиції
(аплікаційна

форма

проектної

пропозиції

http://www.vm.ee/?

q=en/taxonomy/term/55)
Додаткова

інформація:

щороку

можуть

бути

профінансовані

2-3

відібраних проекти.
Максимальний розмір підтримки від Міністерства закордонних справ
Естонії для фінансування проекту становить 15 000 євро.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат
проекту.Частка витрат на персонал може становити до 20% від вкладу МЗС у
проект.
Частка на офісні і інші витрати можуть складати до 7% від внеску МЗС у
проект.
Контакти: tel. (380 44) 590 07 80 fax (380 44) 590 07 81,
e-mail: Embassy.Kyiv@mfa.ee
Сайт: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/55
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Міжнародна літня школа з регулювання
місцевих державних послуг
Організатори та партнери: Турінська школа з місцевого регулювання.
Місце і дата проведення заходу: м. Турін, Італія, з 9 по 20 вересня 2013
року.
Мета: поглиблене вивчення найбільш актуальних питань з регулювання,
встановлення тарифів та управління місцевих послуг.
Пріоритетні галузі: місцева політика і місцеве регулювання.
Цільова аудиторія: студенти останнього року навчання, випускники і
посадові особи державного управління (муніципалітетів, країн, регіональних
органів влади) і співробітники регулюючих агентств.
Умови

участі:

заповнити

он-лайн

аплікаційну

форму:

www.turinschool.eu/iss/apply .
Останній термін подання: 14 червня 2013 року.
Додаткова інформація:
Будуть відібрані 25 учасників. Плата за участь для відібраних учасників
становить 150,00 євро і включає 2-тижневе проживання в університетському
гуртожитку. Для учасників з країн, що не входять до Організації з економічної
співпраці і розвитку (ОЕСР) або є країнами-членами ЄС після 2004 року
реєстрація безкоштовна: 150,00 євро завдатку є обумовленою сумою, яка буде
повернена по завершенню школи.
Контакти: iss@turinschool.eu .
Сайт: www.turinschool.eu/iss .
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Сторінка 4

Літня мовна школа:
Інтенсивна німецька + активний відпочинок
Організатори

та

партнери:

ГО “Інститут досліджень соціального

капіталу”, Європейський Університет Віадріна, Колегіум Полонікум.
Місце і дата проведення заходу: 18-30 серпня 2013 року, Німеччина,
м. Слюбіце - Франкфурт на Одері.
Мета: вивчення німецької мови.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, випускники Вузів та всі бажаючі
вивчати німецьку мову
Останній термін подання: 01 липня 2013 року.
Додаткова інформація: у програмі навчання щоденне вивчення німецької
мови під час групових занять та практичних активних завдань, викладання
німецької мови на основі новітніх інтерактивних методик 30 годин протягом 10
днів, воркшоп з процедури подання документів та поступлення на навчальні
магістерські програми в Німеччині, подорожі до Потсдаму, Берліну, Дрездену,
групова робота з німецькомовним викладачем для кожної групи, квести, спорт,
ігри,

творчі

студії,

перегляд

фільмів,

спільна

праця

та

прощальний

міжкультурний вечір.
Організатори забезпечують: навчання + навчальні матеріали, активна
відпочинково-розважальна

програма,

екскурсії,

трансфер

автобусом

маршруту, сертифікат, що засвідчує участь.
Контакти: Богдана Гурій, 096 39 86 531, dana.hurij@expert-portal.org
Сайт: http://expert-portal.org/travel/69-sommerschule
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Східноєвропейська літня школа
Місце і дата проведення заходу: 1-10 серпня 2013 року, Бакуріані, Грузія.
Пріоритетні галузі: школа має міждисциплінарний характер і поєднує
різні теми, які стосуються Східного партнерства і країн Чорноморського регіону.
Цільова аудиторія: заявники з науковим і професійним досвідом, які
цікавляться питаннями регіонального розвитку.
Умови участі: подати коротку біографічну довідку (CV) і мотиваційний
лист на eessbakuriani@gmail.co .
Останній термін подання: 12 червня 2013 року.
Додаткова інформація: літня школа поєднує в собі проведення лекцій,
семінарів, а також дискусій навколо питань запропонованих європейськими і
грузинськими професорами. Учасники матимуть можливість вибрати питання і
написати аналітичну роботу у вигляді заключного буклету літньої школи.
Будуть відібрані 20 учасників.
Робоча мова школи і програма англійською мовою. Проживання,
харчування і навчальні матеріали забезпечують організатори заходу. Учасники
повинні сплатити тільки 50 євро і покрити дорожні витрати.
Також передбачений автобус з Тбілісі до Бакуріані.
Контакти: eessbakuriani@gmail.co
Сайт: www.mladiinfo.com
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію
Інформаційного вісника, надішліть повідомлення на нашу
електронну адресу та додайте коротку інформацію про себе
та свою організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша
посада, електронна адреса, контактний телефон).

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували:
Людмила Пустовойт,
Анжела Левченко

