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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про гранти, стипендіальні
програми, конкурси, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Грант на проведення досліджень у Туреччині
Організатор: Рада з науки і технологій Туреччини (TÜBİTAK).
Надання гранту на проведення досліджень у Туреччині для аспірантів та молодих
науковців за такими напрямами: природничі науки, інженерна справа і технології,
медицина, сільське господарство, соціальні та гуманітарні науки.
Грант включає: витрати на переліт (до 1000 дол. США), медичне страхування,
щомісячну стипендію у розмірі 2 250 турецьких лір.
Також учасники програми можуть отримати грант розміром 5 000 доларів на
проведення дослідження.
Тривалість програми до 12 місяців.
Вимоги до кандидатів:
 апліканти не повинні бути громадянами Туреччини;
 вік до 35 років;
 високий рівень володіння англійською мовою.
Документи:
 он-лайн-заявка https://e-bideb.tubitak.gov.tr/giris.htm
 копії свідоцтва про народження та паспорта;
 CV (зі списком публікацій для post-PhD);
 дослідницька пропозиція;
 запрошення або мотиваційний лист;
 копії та додатки всіх дипломів про вищу освіту (бакалавра, магістра, PhD);
 сертифікат, що підтверджує знання мови;
 два рекомендаційні листи.
Терміни подання документів: 31 жовтня 2014 року.
Контакти:
Muhammet Halit Dolaş bideb2216@tubitak.gov.tr
Детальну інформацію можна знайти на сайті:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/internationalprogrammes/content-2216-research-fellowship-programme-for-internationalresearchers
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Конкурс на здобуття щорічної Премії
Кабінету Міністрів України за розроблення і
впровадження інноваційних технологій
З 1 червня 2014 року оголошується проведення конкурсу на здобуття щорічної
Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р.
№ 701.
Кінцевий термін подання заявок: 1 серпня 2014 року.
Про Премію
Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій присуджується щороку за особливі досягнення у розробленні і
впровадженні інноваційних технологій у виробництво та виведення на ринок
вітчизняної інноваційної продукції.
Вимоги:
На здобуття Премії можуть висуватися роботи з розроблення і впровадження
інноваційних технологій, результатом яких є реалізовані інноваційні проекти.
Авторський колектив роботи повинен складатися не більш як з десяти осіб і включати
безпосередніх виконавців роботи, творчий внесок яких є найвагоміший.
Положення про Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впр овадження
інноваційних технологій
Умови участі, вимоги до оформлення документів, заявка на участь у конкурсі та
більше інформації:
http://dknii.gov.ua/?q=node/1995
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Програма надання стипендій іноземним громадянам
на 2014/2015 навчальний рік для післядипломного
навчання у Греції
Організатор: Грецький Фонд державних стипендій.
Про Програму: надання стипендій іноземним громадянам на 2014/2015 навчальний
рік для післядипломного навчання 2-го циклу (написання дисертації – PhD) та
проведення дослідницької роботи для вчених зі ступенем в університетах Греції.
Заяви й документи кандидати на отримання стипендії подають до Посольства
Грецької Республіки в Україні або до Генеральних Консульств у Маріуполі та Одесі.
Кінцевий термін подання заявок: 16 червня 2014 року.
Результати конкурсу оголошуватимуться у вересні 2014 року.
Інформація щодо вимог та необхідних документів розміщена на сайті Фонду
державних стипендій Греції.
Посольство Грецької Республіки в Україні звертає увагу на те, що документи
кандидатів на отримання стипендії мають бути апостильовані.
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Дослідницькі гранти в Болгарії
(гуманітарні та соціальні науки)

Організатор: Софійський центр післядипломної освіти (the Centre for Advanced
Study Sofia CAS Sofia) - незалежний міжнародний міждисциплінарний інститут,
розташований у столиці Болгарії.
Про грант: грант для роботи над дослідницькими проектами з гуманітарних і
соціальних дисциплін в Болгарії.
Тривалість досліджень від двох до п'яти місяців.
Програма пройде в період з 1 жовтня 2015 по 28 лютого 2016.
Щомісячна стипендія становить 700 євро. Організатор також оплатить проживання,
витрати на проведення дослідження і переліт.
Кінцевий термін подання заявок: 1 жовтня 2014 року.
Вимоги до кандидатів:
 Брати участь у конкурсі стипендій можуть як молоді, так і досвідчені вчені.
 Наявність ступеня PhD або еквівалента в галузі гуманітарних або соціальних
наук.
 Досвід дослідної роботи.
 Наявність публікацій.
 Знання англійської мови.
Кандидати можуть подати заявку на два періоди:
1 березня 2015 - 31 липня 2015 (літній семестр)
1 жовтня 2015 - 28 лютого 2016 (зимовий семестр)
Детальна інформація, заповнення документів, заявка на участь: https://networks.hnet.org/node/3911/discussions/24607/call-applications-advanced-academia-fellowshipsinternational
Контактна інформація:
Димитр Дімов dimov@cas.bg
Центр перспективних досліджень Софія,
Софія 1000, 7 –Б, Стефан Караджа вул..,
тел:. + 359 2 9803704 / факс: + 359 2 9803662
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Літня школа "Перспективи демократії, стабільності
та європеїзації в Україні: уроки балтійського досвіду"
Тарту, Естонія
Організатори: Центр досліджень ЄС-Росія (CEURUS), Тартуський університет.
Дати проведення: 25-29 серпня 2014 року (прибуття до Естонії 24 серпня,
відправлення - 30 серпня).
Кінцевий термін подання заявок: 30 червня 2014 року.
Мета літньої школи: сприяння демократії, стабільності та європеїзації в Україні
шляхом підготовки майбутніх керівників, вчених-суспільствознавців і лідерів
громадської думки в Тартуському університеті (UT).
П'ятиденна літня школа збере 25 студентів або недавніх випускників у країнських ВНЗ
і близько 20 студентів, що навчаються в естонських університетах (в тому числі
іноземних студентів). Літня школа проходитиме в Тарту, другому за величиною місті
Естонії, що є батьківщиною найстаріших і найвідоміших університетів країни.
Вимоги до кандидатів:
 бути громадянином України та постійно проживати на її території;
 навчатися в магістратурі чи докторантурі в сфері соціальних наук або отримати
ступінь бакалавра (або вище) протягом останніх п'яти років (тобто у 2009 році
або пізніше). Заявки від студентів та випускників вищих навчальних закладів,
що спеціалізуються на політології чи міжнародних відносинах, особливо
вітаються.
 хороше знання англійської мови (відвідувати лекції, брати участь в дискусіях і
писати аналітичні есе англійською мовою).
Витрати
Практично всі витрати, пов'язані з участю громадян України в літній школі, будуть
покриті за рахунок організаторів. Зокрема:
- подорожі між рідним містом та Києвом; переліт "Київ-Таллінн-Київ", подорожі між
Таллінном і Тарту
- візи і страхові збори
- проживання в Естонії (п'ять ночей в Тарту, одна ніч в Таллінні)
- харчування
Вартість поїздки до Києва з метою подачі заяви на візу не покривається.
Необхідні документи:
- Заповнена анкета;
- Копія ідентифікаційних документів (перша сторінка Вашого паспорту чи проїзного
документу);
- Копія університетських дипломів та додатків (переклад не потрібен);
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- Лист від вашого університету, який підтверджує статус студента/зарахування на
академічну програму (лише для нинішніх студентів). Лист має бути підписаний
представником вашого університету/факультету/кафедри) і відсканований.
- Мотиваційний лист (англійською, максимум 2 сторінки). У листі повинні бути
відповіді на наступні питання:
Чому ви хочете взяти участь у Літній Школі?
Як тема Літньої школи пов'язана з вашою попередньою освітою та/або досвідом
роботи?
Яким чином Літня школа допоможе вам досягти ваших академічних та професійних
цілей?
Також за бажанням можна додати Curriculum Vitae (CV).
Усі документи повинні бути англійською мовою.
Надсилати за адресами: Mariana Semenyshyn (semeny@ut.ee) та Varje Kuut
(varje.kuut@ut.ee)
Додаткову інформацію щодо програми можна знайти тут.
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Конкурс на кращий проект
прикордонного співробітництва 2014
Люблін, Польща
Організатор: Конгрес Ініціатив Східної Європи у Любліні (Польща).
Конкурс відкритий для всіх осіб без формальних юридичних обмежень, як для
інституцій культури, неурядових організацій так і для неформальних творчих груп,
органів місцевого самоврядування, а також підприємств, з країн ЄС та Східного
партнерства.
Основна мета конкурсу полягає у популяризації та просуванні ідеї транскордонного
співробітництва та обмін кращим досвідом в сфері проектних ініціатив, реалізованих
у Східній Європі.
Термін подачі заявок закінчується 16 червня 2014.
Конкурсні охоплює такі тематичні категорії:








належне врядування;
громадянське суспільство;
культура;
туризм;
освіта;
охорона навколишнього середовища;
спадщина.

У Конкурсі буде призначено одну Головну Нагороду та відзнаки в кожній з семи
категорій: ефективне управління, громадянське суспільство, культура, туризм, освіта,
охорона навколишнього середовища, спадщина.
Проекти-переможці будуть представлені під час Конгресу, а також інформація про
них буде опублікована в промо-каталозі Конгресу http://en.kongres.lublin.eu/contestregulation
Заявку на участь у конкурсі можна подати, заповнюючи форму
http://ru.kongres.lublin.eu/formularz-konkursowy-ru
Он-лайн реєстрація http://en.kongres.lublin.eu/competition-form
Більш детальна інформація http://en.kongres.lublin.eu/for-participants
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Інформаційний пункт
анастасія kinzerska, тетяна myrovych
тел. +48 81 466 2857
катерина potyahaylo, войцех kutnik
тел. +48 81 466 2859
Інформація з організаційних питань: kongres@lublin.eu
Інформація в разі виникнення питань і проблем, пов'язаних з реєстрації в
конгресі:
rejestracja@lublin.eu
Інформація в разі виникнення питань і проблем, пов'язаних з contest форми:
konkurs.kongres @ lublin.eu
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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).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

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
Анжела Левченко

