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napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про конкурси від
Міжнародного фонду “Відродження”, навчальні програми у Гаазькій академії
місцевого самоврядування і Національній школі управління Франції, а також про
докторську і магістерську програми у Швейцарському інституті публічного
адміністрування (IDHEAP). Бажаємо успіхів і натхнення!

Сторінка 2
Сторінка 2
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Конкурс
“Громадське лобіювання впровадження стандартів
ЄС в Україні”
Організатори та партнери: Міжнародний фонд “Відродження”.
Мета: посилити громадську адвокацію та лобіювання впровадження стандартів
ЄС у низці сфер в Україні, зокрема згідно з зобов’язаннями в межах Порядку денного
асоціації Україна – ЄС і майбутньої Угоди про асоціацію з ЄС.
Пріоритетні галузі:
· адміністрування податків (відповідно до “Fiscal Blueprints” – збірника критеріїв і
рекомендацій для організації роботи податкової служби, укладеного на основі
найкращих практик країн ЄС);
· забезпечення прозорості тарифоутворення та фінансових потоків у секторі
енергетики

(відповідно

до

зобов’язань

України

в

межах

Енергетичного

Співтовариства);
· дотримання прав споживачів (зокрема в питаннях незалежного тестування
товарів, безпеки харчової продукції, надання телекомунікаційних, транспортних і
комунальних послуг);
· здоров'я та безпека на робочому місці на шкідливих і небезпечних
виробництвах та в будівництві;
·

стандарти

охорони

довкілля

(запобігання

забрудненням,

управління

відходами).
Цільова аудиторія: громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації,
організації

споживачів,

людей

з

особливими

потребами,

асоціації

ОСББ

та

профспілки.
Умови участі: Конкурс буде проведено у два етапи. На першому етапі буде
відібрано концептуальні заявки (обсягом до 3 сторінок). Переможцям першого етапу
запропонують розвинути концепцію в повну проектну пропозицію, які буде
розглянуто на другому етапі конкурсу. Лише на цьому етапі слід подавати детальний
бюджет проекту як частину проектної пропозиції. На етапі подання концептуальної
заявки слід надати лише попередню суму запитуваного гранту, від якої на етапі
подання проектної пропозиції допускатиметься відхилення до 25%.
Останній термін подання:
Останній термін подання концептуальних заявок – 23 червня 2013 року.
Оголошення результатів першого етапу конкурсу – 26 липня 2013 року.
Останній термін подання проектних пропозицій – 20 вересня 2013 року.
Оголошення результатів другого етапу конкурсу – 25 жовтня 2013 року.
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Додаткова інформація: Максимальний розмір гранту: 150 000 грн. (в окремих
обґрунтованих випадках може бути збільшено до 200 000 грн.).
Загальний бюджет конкурсу: 800 000 грн.
Зверніть увагу!
· Для участі в першому етапі конкурсу слід надсилати концептуальні заявки,
оформлені винятково за формою концептуальної заявки.
· Концептуальні заявки слід надсилати лише електронною поштою на адреси
ep@irf.ua та kvashuk@irf.ua з позначкою “Concept application” у темі повідомлення.
· Концептуальні заявки, надіслані після 23 червня 2013 року, не розглядатимуть.
· Заявники – переможці першого етапу конкурсу отримають інструкції щодо
підготовки та подання повної проектної пропозиції для участі у другому етапі.
· Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним
особам.
· Остаточне рішення щодо концептуальної заявки та проектної пропозиції
перегляду не підлягає. Причин відмови в підтримці концептуальної заявки чи
проектної пропозиції не повідомляють.
Контакти:

Ольга Квашук, координатор проектів Європейської програми,

kvashuk@irf.ua
Дмитро Шульга, директор Європейської програми, shulga@irf.kiev.ua
Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua
тел.: (044) 461 95 00
факс: (044) 486 01 66
Сайт:http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=39947:20
13-&catid=48:con-euro&Itemid=124
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Конкурс
“Аналіз впливу Асоціації з Європейським Союзом на
соціальні групи населення, галузі економіки
та регіони України”
Організатори та партнери: Міжнародний фонд “Відродження”.
Мета: здійснити аналіз впливів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
на конкретні галузі економіки, соціальні групи, регіони України й організувати
відповідну суспільну дискусію.
Цільова

аудиторія:

громадські

організації,

аналітичні

центри,

асоціації

споживачів, бізнес-асоціації, науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади.
Умови участі: Проектна пропозиція має обов’яково містити два компоненти:
(1) аналіз впливів Угоди про асоціацію на відповідну цільову аудиторію; (2)
організація дискусії серед цільової аудиторії.
Останній термін подання:
Останній термін подання проектних пропозицій – 26 червня 2013 року.
Оголошення результатів конкурсу – 26 липня 2013 року.
Додаткова інформація:
Очікуваний розмір гранту – від 80 000 до 150 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу: 800 000 грн.
Зверніть увагу!
· Для участі в конкурсі слід надсилати проектні пропозиції, оформлені
винятково за формою цього конкурсу.
· Проектні пропозиції з додатками подають надрукованими українською мовою
у 2 примірниках (1 оригінал та 1 копія), а також в електронному вигляді (обов’язково)
електронною поштою на адресу ep@irf.kiev.ua (не більш ніж 3 Мб).
· Проектні пропозиції, надіслані після 26 червня, не розглядатимуть.
· Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним
особам.
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Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає. Причин
відмови в підтримці проектної пропозиції не повідомляють.
Контакти: Дмитро Шульга, директор Європейської програми, shulga@irf.kiev.ua
Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua
тел.: (044) 461 95 00
факс: (044) 486 01 66
Сайт:http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=39946:20
13-&catid=48:con-euro&Itemid=124
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Програма
Таланти для управління
Організатори та партнери: Гаазька академія місцевого самоврядування.
Місце і дата проведення заходу: з 16 вересня по 5 жовтня 2013 року,
з 11 по 30 листопада 2013 року. Гаазька академія місцевого самоврядування,
Нідерланди.
Мета: проведення двотижневого міжнародного навчального курсу у Гаазькій
академії

місцевого

самоврядування,

тижневе

стажування

у

голландському

муніципалітеті, заходи по програмі.
Пріоритетні галузі: фінансова децентралізація і місцеві фінанси, місцевий
економічний розвиток.
Цільова аудиторія: молоді талановиті практики з місцевого самоврядування.
Вимоги до кандидатів:
працювати в органах місцевого самоврядування (округ, муніципалітет,
місто, регіон, провінція, управління водних ресурсів і т.д.);
працювати в одній з країн списку Комітету сприяння розвитку (DAC)
ОЕСР;
мати 37 років або менше;
мати

щонайменше

2

роки

досвіду

роботи

в

органах

місцевого

самоврядування і мати намір пропрацювати там не менше двох років;
добре розмовляти і розуміти англійську (всі програми відбуваються
англійською);
вміти написати і усно захистити свою мотивацію і актуальність
конкретної програми;
мати змогу ідентифікувати проект в реальному житті в рамках своєї теми
для якої учасник напише план дій під час програми;
мати повну підтримку з боку роботодавця для участі в програмі і для
здійснення плану дій після повернення додому.
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Умови участі: заповнити он-лайн аплікаційну форму.
Останній термін подання: 15 липня 2013 року.
Додаткова інформація: буде не менше двох і не більше двадцяти місць у
програмі, що залежатиме від необхідного фінансування і місць для стажування в
органах місцевого самоврядування Нідерландів.
Контакти: info@talentforgovernance.com
T: +31 (0) 70 37 38 695, F: +31 (0) 70 37 38 660
P.O. Box 30435
2500 GK The Hague
The Netherlands
Сайт:http://talentforgovernance.com/talent-programme-2/application-procedure/
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Цикл Європейських студій післядипломної освіти
Організатори та партнери: Національна школа управління (ENA, Франція).
Місце і дата проведення заходу: січень – листопад 2014 року, Франція.
Мета: навчання.
Пріоритетні галузі: європейські справи.
Цільова аудиторія: профспілки, медіа журналісти, релігійні представники,
державні службовці (територіальні, медичні працівники), радіо- і тележурналісти,
адміністрація ЄС, посадові особи, підприємства і організації державного і приватного
секторів.
Вимоги

до

кандидатів:

щонайменше вісім років професійного досвіду.

Відмінне володіння французькою мовою і пасивне знання англійської. Ніяких знань чи
професійного досвіду з європейських справ мати не потрібно.
Умови

участі:

заповнити аплікаційні форми, завантаживши їх на сайті

Національної школи управління (ENA), і направити поштою.
Останній термін подання: 9 вересня 2013 року (результати відбору – кінець
листопада 2013 року).
Додаткова інформація: оплата за навчання включає витрати на викладання,
транспорт, проживання і частину на харчування під час проведення модулів.
Оплата становить: профспілки, медіа журналісти, релігійні представники –
5 000 євро;
державні

службовці,

медичні працівники

(державні службовці),

радіо-

і

тележурналісти – 9 500 євро;
територіальні

державні

службовці,

адміністрація

ЄС,

посадові

підприємства і організації державного і приватного секторів – 13 500 євро.
Контакти: Natacha Ficarelli, natacha.ficarelli@ena.fr ,
Tel.: +33 (0) 3 88 21 45 58, Fax: +33 (0) 88 21 45 41
Ecole Nationale d'Administration
Cycle des Hautes Etudes Européennes
1, rue Sainte Marguerite
F - 67080 STRASBOURG
France
Сайт: www.ena.fr

особи,
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PhD публічного адміністрування
Організатори та партнери: Швейцарський інститут публічного адміністрування
(IDHEAP), Університет Лозанни.
Місце і дата проведення заходу: тривалість навчання – 3-5 років (в
залежності від укладеного договору), Університет Лозанни.
Пріоритетні галузі: публічні фінанси, публічний маркетинг, інституційна
політика, місцева (регіональна) політика та її оцінка, публічна політика та сталий
розвиток, соціальна політика, людські ресурси, інформаційні системи, публічне
право, державне регулювання економіки, Європа та глобалізація, електронне
урядування, легіспруденція, міжнародне державне управління.
Вимоги до кандидатів: диплом магістра (бажано у тій сфері, в якій буде
писатись кандидатська робота) швейцарського університету, Університету прикладних
наук або еквівалентний диплом (відповідність визначає Ректорат Університету
Лозанни), який дає право на навчання в аспірантурі, відповідність науковим вимогам
Виконавчого Комітету IDHEAP.
Умови участі:
1) Підготовка короткої анотації свого проекту PhD на одну сторінку. Анотація
має включати короткий опис завдань та наукових інтересів дослідження, а також
методологію, яку планується застосовувати;
2) Налагодження контактів із потенційним науковим керівником, розробка з
ним напряму дослідження й формування заявки на дослідження. Викладач повинен
бути професором;
2) подача науковим керівником заявки на дослідження на розгляд Вченій Раді;
3) за поданням Вченої Ради Виконавчий Комітет IDHEAP затверджує заявку на
дослідження і включає її до переліку напрямів досліджень;
4) формування звернення до Університету Лозанни для включення цього
дослідження до програми та призначення членів комісії;
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5) реєстрація в Університеті Лозанни (онлайн);
6) подання необхідних документів.
Останній термін подання: осінній семестр до 31 липня 2013 року, весняний –
до 30 листопада 2013 року.
Додаткова інформація: Необхідні документи:
- заповнена заявка;
- копія диплому і додатку до нього;
- договір із викладачем про наукове керівництво;
- договір із кафедрою;
- фотокартка (як на паспорт);
- резюме (CV);
- копія паспорту (або документу, що його замінює);
- довідка про завершення навчання у вузі.
Навчання за Програмою відбувається англійською мовою. Також можна
записатись на додаткові курси, які викладаються французькою мовою.
Контакти: INSTITUT DE HAUTES ETUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Quartier UNIL Mouline
CH-1015 Lausanne
Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Tél.+41 21 557 40 00
Fax +41 21 557 40 09
E-mail: idheap@idheap.unil.ch
Сайт:http://www.idheap.ch/idheap.nsf/($all)/6499C5255000B5B1C1257266002F
2EEF?OpenDocument
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Програма МПА для іноземних слухачів
Швейцарського інституту публічного адміністрування (IDHEAP)
Організатори та партнери: Швейцарський інститут публічного адміністрування
(IDHEAP).
Місце і дата проведення заходу: однорічний курс, Швейцарський інститут
публічного адміністрування (IDHEAP).
Програма: 1 тиждень для ознайомлення;
7 основних дисциплін:
Швейцарські інституції та багаторівневе урядування (4,5 ECTS);
Соціальні стратегії (4,5 ECTS);
Менеджмент систем публічної інформації (4,5 ECTS);
Міжнародне публічне адміністрування (4,5 ECTS);
Економіка, заснована на угодах та організація публічних послуг (4,5 ECTS);
Публічний менеджмент (4,5 ECTS);
Оцінка публічного менеджменту (3 ECTS).
Розширений курс з аналізу публічного менеджменту (10 ECTS), курс з методології
досліджень, курс англійської мови з наукового письма та усних доповідей.
Вимоги до кандидатів: ступінь бакалавра або його еквівалент (що відповідає
принаймні 3 рокам навчання у вузі) навчального закладу, що має акредитацію у
відповідній країні.
Кандидати, що знаходяться у процесі отримання ступеню бакалавра можуть
бути попередньо обрані, але офіційно будуть зараховані лише після отримання
диплому бакалавра;
Гарна успішність у вузі;
Гарне знання англійської мови
Умови участі:

- Мотиваційний лист. Необхідно вказати, чому заявник хоче

вступити на курс МПА Швейцарської школи, як його/її досвід або освіта
пов’язані з публічним адмініструванням та як це навчання буде корисним для
заявника;
-

Актуальне резюме (CV) заявника англійською мовою;

-

Засвідчена(і) копія(ї) диплому(ів) та додатку(ів) до диплому. Переклад
англійською цих документів;

-

Копія паспорту (або іншого документу, що його замінює);

-

2 листи-рекомендації від колишніх викладачів та/або роботодавців разом із їх
контактними даними (робочий телефон та е-мейл). Якщо заявник має досвід
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роботи не менше 3-х років, то один із листів має бути від викладача, який
безпосередньо здійснював нагляд над науковою роботою (навчанням) заявника.
-

Свіжі результати IELTS, TOEFL або Cambridge test (перевага віддається IELTS,
оскільки результати тесту вимагають Швейцарські органи, що відповідають за
видачу віз);

-

Відповідні наукові роботи (дисертації, статті тощо) у разі наявності;

-

Заповнена

заявка

на

стипендію

(якщо

потрібна).

Бланк

заявки:

http://www.idheap.ch/idheap.nsf/0/27c9d0ffb17f6562c1257b0c0028e143/$FILE
/IDHEAP%20tuition%20fee%20scholarship_iMPA.pdf
Сертифікати тестів GRE / GMAT не є обов’язковими, але їх надання широко
вітається.
Додаткова інформація: вартість навчання становить 19 000 Швейцарських
франків (для слухачів Національної академії безкоштовно, проїзд і проживання за
власний рахунок). Сплачується 3-ма частинами.
Контакти: Sandra Félix Secrétaire aux études
Institut de hautes études en administration publique
Swiss Graduate School of Public Administration
Quartier UNIL Mouline - CH-1015 - Lausanne
T: 021 557 40 13 - F: 021 557 40 09
Sandra.Felix@idheap.unil.ch
Сайт: www.idheap.ch
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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 підготувала
Людмила Пустовойт
Анжела Левченко

