Національна академія державного управління при Президентові України
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

=================================================================================

Міжнародні фонди
ФОНД РОТМАНСА, АВСТРАЛІЯ (ROTHMANS FOUNDATION)
Тематика досліджень не має обмежень.
Підтримка: Пошукачі повинні мати докторський (кандидатський) ступінь.
Стипендії не будуть надаватися пошукачам, які перебувають у творчій
відпустці (sabbatical year).
Заявка: 5 копій кожної заявки (оригінал и чотири копії) до 30 червня.
А також завірену виписку про академічні успіхи.
Адреса:
Rothmans Foundation Education division
Level 13 309 Kent Street
Sydney N.S.W. 2000 Australia
Tel:(02) 299 2500
Fax:(02) 299 2464
ФОНД СПРИЯННЯ НАУКОВИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ, АВСТРІЯ
Програми Lise Meitner Postdoctorаl Research Fellowship, в рамках якої
іноземний вчений може отримати грант (стипендію) для проведення
досліджень в Австрії.
Тематика досліджень не має обмежень.
Заявки приймаються в будь-який час.
Адреса:
Fonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) Haus der
Forschung, Sensengasse 1, A-1090 Wien
Tel:(0222) 505 6740
Fax:(0222) 505 6739
http://www.fwf.ac.at/

ФОНД АРІСТОТЕЛЯ ОНАССІСА, Греція
Фонд пропонує стипендії:
- Стипендія для досліджень у співпраці з грецьким навчальним
закладом.
- Стипендія для навчання на післядипломному курсі за фахом в Греції.
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
СТИПЕНДІАЛЬНИЙ ФОНД ЛЕДІ ДЕВІС
LADY DAVIS FELLOWSHIP TRUST, Ізраїль
Можливість навчання та стажування в Єврейському університеті та
Ізраїльському політехнічному інституті (Technion ).
Тематика досліджень не має обмежень.
Фонд пропонує три різних стипендії:
- для запрошених професорів;
- для пост-докторських досліджень;
- для докторантів.
Вимоги до заявників: без обмежень громадянства. Здобувач повинен мати
вчений ступінь, продемонструвати високий рівень підготовки, інтелект,
характер і перспективність.
Підтримка включає стипендію і оплату транспортних витрат.
Тривалість: один рік.
http://ldft.huji.ac.il/

SARAH SCAIFE FOUNDATION, INC.
ФОНД САРИ СКАЙФ, США
Тематика досліджень: державне управління, вища освіта, освіта , соціальноекономічний розвиток , міжнародне право, політологія, кримінальне право,
міжнародні відносини, міжнародні дослідження .
Підтримка: виділення коштів на технічні витрати, надання стартового
капіталу, додаткових коштів проектам , які вже отримали підтримку, засобів
для аспірантів і стажерів, на дослідження, на окремі проекти , фінансування
підготовки публікацій, витрат на організацію семінарів і конференцій, а
також діяльності організацій в цілому.
Вимоги: лист або пропозиція в 1 примірнику. Розгляд заявок: лютий,
травень, вересень, листопад. Повідомлення про рішення: від двох до
чотирьох тижнів. Заявки приймаються в будь-який час.
Адреса
Three Mellon Bank Ctr. 525William Penn Place, Suite 3900 Pittsburgh PA 152191708 USA ) (412) 392-2900 Richard M. Larry, Pres. тел:(412)392-2900
http://www.scaife.com/

THE CARTHAGE FOUNDATION
ФОНД КАРФАГЕН, США
Тематика: політологія, державне управління, право.
Підтримка: Надання грантів на дослідження переважно в галузі соціальноекономічного розвитку, зокрема - національної та міжнародної політики,
надання коштів на організацію конференцій і семінарів, фінансування
діяльності установ в цілому.
Заявка: лист із коротким описом конкретної програми , бюджет за
програмами і графік.
Заявки приймаються в будь-який час.
Адреса
Mr. Richard M. Larry, Treasurer,
The Carthage Foundation One Oxford Center
301 Grant Street, Suite 3900 Pittsburgh, PA 15219, USA
http://www.scaife.com/carthage.html

THE SPENCER FOUNDATION
ФОНД СПЕНСЕРА, США
Підтримка досліджень в галузі педагогіки та освіти.
Надання коштів для досліджень для аспірантів та стажерів.
Заявка: повний опис проекту надається лише за запитом.
Розгляд заявок: січень, квітень, липень, жовтень.
Заявки приймаються в будь-який час.
Інформацію про програму та бланк замовлення на участь в програмі
Spencer Postdoctoral Fellowships можна отримати за адресою:
The National Academy of Education,
Stanford University School of Education,
CREAS-507G, Stanford, CA 94305-3084, )
(415) 725-1003.
Адреса
900 North Michigan Ave.,
Suite 2800 Chicago IL 60611 USA,
Tel (312) 337-7000,
Fax 312 337-0282,
Research Grants - Rebecca Barr;
Fellowships - Catherine Lacey
http://www.spencer.org/content.cfm/mission

ФОНД ФОРДА, США
Гранти для організацій на реалізацію проектів, орієнтованих на боротьбу з
бідністю, соціальною несправедливістю, пропагування демократичних
цінностей, людських досягнень та свободи слова. Максимальна та мінімальна
сума фінансування не зазначаються.
Документи до подання: запит на фінансування (з планом проекту,
термінами та бюджетом).
Заявки приймаються в будь-який час.
http://www.fordfoundation.org/pdfs/grants/grant-application-guide.pdf

ФОНД ЧАРЛЬЗА СТЮАРТА МОТТА, США
Гранти на виконання проектів в сферах: громадянське суспільство,
навколишнє середовище, боротьба з бідністю, збільшення потенціалу
громади, дослідницькі та спеціальні питання.
Запит на грант. В разі позитивної відповіді – повна форма грантової заявки.
Заявки приймаються в будь-який час.
http://www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantseeker

ФОНД ОЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА, ФРН
Дослідницькі стипендії Фонду Гумбольдта для докторів та кандидатів наук.
Тривалість: 6-24 місяців. Стипендії є індивідуальними та надаються на
конкурсній основі.
Наукові публікації заявника мають бути оцінені за міжнародними
стандартами та опубліковані, вільне володіння німецькою мовою.
Документи до подання: заповнена аплікаційна форма, форма про рівень
володіння німецькою та англійська мовою, форма оцінювання іншими
експертами в галузі, форма оцінювання кандидата закладом, що приймає
дослідника, список публікацій.
Заявки приймаються в будь-який час.
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД,
Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина
Гранти на навчальні проекти (дослідження, освіта, обміни студентами) із
залученням всіх країн Вишеградської четвірки.
Максимальний термін – 6 місяців, максимальна сума
– 6000 євро.
Фінансування від Вишеградської четвірки не має перевищувати 70%
бюджету проекту. Документи до подання – заповнена он-лайн форма
заявки.
Адреса
Королевские údolie 8
811 02 Братислава, Словакія
Т: +421 259 203 811, -802
F: +421 259 203 805
visegradfund visegradfund.org
http://visegradfund.org
МЕМОРІАЛЬНИЙ ФОНД ІМ. ІВАНА КОЛЯСКИ (JOHN KOLASKY
MEMORIAL ENDOWMENT FUND), Канада
Тематика стажування: економіка, політичні науки, історія, право та
суспільні науки.
Щорічні стипендії аспірантам та науковцям із України для стажування в
Альбертському університеті.
Розмір стипендії – 2500$ - 3000$.
Тривалість стипендії – від 3 до 9 місяців.
Документи на подання:
- заповнена анкета «Подання на дослідну дотацію»;
- 2 рекомендації від науковців, які знайомі з претендентом і його роботою.
Обов’язкова вимога до претендентів - знання української та англійської чи
французької мов.
Документи надсилають за адресою:
Canadian Institute of Ukrainian Studies
430 Pembina Hall University of Alberta Edmonton,
Alberta, Canada T6G 2H8;
Е-mail: cius@ualberta.ca
Останній термін подання документів – 1 березня щороку.
www.ualberta.ca, http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm

