Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків

27 січня 2017 року
Випуск 2 (86)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку тренінгів, навчальних програм та
конференцій!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Тренінг «Фонди ЄС – інструмент Erasmus +: як отримати
фінансування на освітні проекти»
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC), у співпраці
з Університетом суспільних наук (UNS), м. Лодзь (Польща), Вищою школою суспільних
наук та наук про здоров’я (WSEZiNS), м. Лодзь (Польща) та компанією Consulting Group
2027, м. Лодзь (Польща).
Дата проведення: 10-11 лютого 2017 року.
Місце проведення: Готель Дністер - вул. Матейка, 6, м. Львів.
Мета тренінгу: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей
та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів в рамках
інструменту Erasmus +.
Цільова аудиторія: представники закладів вищої, середньої, шкільної, дошкільної та
професійно-технічної освіти, тренінгові компанії, організації що працюють в сфері освіти
дорослих, представники органів влади, громадських організацій, проектних офісів,
агенцій розвитку громад та інші.
Основні теми тренінгу:







Можливості фінансування міжнародних освітніх проектів (Структура Еразмус +, акції,
типи проектів).
Планування та реалізація міжнародних освітніх проектів.
Реєстрація інституцій в базі EU_LOGIN, системі URF, отримання ідентифікаційного
номера PIC.
Акція 1. Навчальна мобільність та Акція 2. Співпраця задля інновацій та обміну
добрими практиками:
‒
презентація прикладів проектів;
‒
принципи фінансування;
‒
бюджетні категорії;
‒
формуляр проектної заявки на дофінансування проекту (eForm);
‒
додатки до проектної заявки;
‒
критерії оцінки проектних заявок на дофінансування проекту.
Практичні заняття – написання проектної заявки на дофінансування проекту в сфері
мобільності та на дофінансування проекту типу Стратегічне партнерство за
допомогою eForm:
‒
аналіз проблеми та формулювання цілей проекту;
‒
підготовка гармонограми проекту;
‒
підготовка бюджету проекту;
‒
управління проектом;
‒
оцінка проекту;
‒
підготовка плану поширення результатів проекту.
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Описова та фінансова звітність у проектах.

Кількість учасників: до 20 осіб.
Тренер: Гжегож Гродек – експерт з підготовки, написання та управління проектами. За час
роботи в Агенції Розвитку Підприємництва керував кількома десятками проектів,
дофінансованих з фондів ЄС. За час роботи з інструментом Еразмус + (раніше - LLP) – 20
підтриманих проектів на загальну суму більше 6 млн євро.
Вартість участі у тренінгу: 3000.00 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.
Доїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються учасниками самостійно.
Мова: польська, англійська (з перекладом)
Реєстраційна анкета онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wAaoRm5yh6u1wT96BxvACg4Hme7kGMXg
K1mCuWZp6ZtsUQ/viewform
Останній термін для реєстрації: до 05 лютого 2017 року включно.
Програма тренінгу:
http://files.businessweek.webnode.com.ua/200006152-a9963aa906/Erasmus_program_ukr.docx
План та анонс тренінгу можна отримати, надіславши відповідний запит «trening_erasmus»
на адресу eu.ceasc@gmail.com.
Сертифікати: по завершенню тренінгу учасники отримають відповідні Сертифікати.
Контактна особа: Ольга Поліщук, +38(093) 210-93-42, +38(095) 324-29-55
Додаткова інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/trening-fondi-jes-instrument-erasmus/
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Післядипломна освіта «Управління європейськими
проектами в фінансовій перспективі ЄС 2014-2020»
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC).
Цільова аудиторія: особи, які планують звертатись за дофінансуванням з Європейських
Структурних Фондів, які адмініструються безпосередньо з Брюсселю чи Українським
Урядом – в першу чергу, представників бізнес середовища та сфери вищої освіти, а також
ринку консалтингу - як головних адресатів підтримки ЄС в фінансовій перспективі 20142020. Участь в програмі можуть взяти також представники органів самоврядування – як особи,
що відповідальні за функціонування європейської підтримки на центральному та
регіональному рівнях.
Мета курсу: формування в учасників вмінь та навиків з підготовки, управління та звітності
проектів, що фінансуються з європейських структурних фондів.
Тривалість навчання: початок навчання 5-ї групи - березень 2017 року, завершення –
листопад 2017 року.
Форма навчання: 1 з’їзд на території Польщі (тижневий), 8 з’їздів у м. Києві (суботи та неділі)
відповідно до плану навчання + дистанційний компонент (до 30% навчального плану).
Дипломна робота: написана до обраного фінансового інструменту ЄС проектна заявка.
Мова навчання: польська з повним перекладом українською мовою.
Викладачі: практики з Республіки Польща, з досвідом роботи в проектах, що фінансуються
ЄС 10-15 років.
Основні вимоги до слухачів:




Вища освіта (диплом бакалавра\спеціаліста).
Закордонний паспорт на момент початку навчання.
Можливість участі в закордонних поїздках протягом навчання.



Володіння іноземними мовами (польська\англійська) – вітається.

По завершенні навчальної програми випускник отримує:



Документ про отримання післядипломної освіти за спеціальністю “Менеджер
європейських проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки”.
Додаткові сертифікати.

Вартість: 5000 грн + еквівалент 1300 євро.
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5000 грн - одноразова оплата, що включає в себе оформлення необхідних для початку
навчання документів та підготовки папки студента (нотаріальні переклади документів,
залікова книжка, вписова оплата), візову підтримку (віза на період навчання).
Еквівалент 1300 Євро – вартість навчальної програми (включаючи тижневе перебування в
Польщі: готель, транспорт, харчування).
Реєстрація:
Пройти попередню реєстрацію можна, заповнивши анкету учасника. Для отримання анкети
та детальної інформації прохання звертатися за телефонами +38 093 260 18 15, або писати
на електронну скриньку school.mbaproject@gmail.com
Реєстрація онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjgb3dksbD8wBAlceq0Nx0meW1HDBUSPZod
TMkaH1tNhb9RA/viewform
Останній термін подання заявок: до 10 лютого 2017 року включно.
Додаткова інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/pislyadiplomna-osvita-upravlinnyajevropejskimi-proektami-v-finansovij-perspektivi-jes-2014-2020/
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Всеукраїнський проект «ЄС: вибір молодого покоління
України»
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні.
Про проект: Проект «ЄС: вибір молодого покоління України» є ініціативою та фінансується
Представництвом Європейського Союзу в Україні, виконавцем проекту виступає ГО Фундація
«Відкрите суспільство». Партнерами проекту є Міністерство освіти і науки України та
Міністерство молоді та спорту України.
Проект включає: Всеукраїнська он-лайн вікторина, 2 конкурси, 5 номінацій та більше 40
інших подій.
Цього року наскрізною темою проекту стане енергоефективність і те, які енергетичні
практики Європи Україна може використати для себе:


Євровікторина – всеукраїнська інтелектуальна онлайн-гра на тему Європи та ЄС. 2
номінації, 200 запитань і понад тисяча призів та сувенірів;



Конкурс відео на тему енергоефективності – змагання за звання автора найкращого
відео на тему збереження енергії у двох номінаціях серед аматорів та професіоналів;



Дискусійні клуби – 30 зустрічей в усіх регіонах України, на яких ви зможете
поспілкуватись на тему Європи або енергоефективності;



Дні кар’єри – фестивалі працевлаштування у Києві та регіонах, де молодь зможе
пройти тренінги та поспілкуватися з представниками найкращих компаній Європи та
України;



Конкурс Євроклубів – змагання євроклубів зі всієї України, у якому будуть визначені
найактивніші та найдієвіші молоді євроактивісти.



Блок порад з енергоефективності – дієві рекомендації як зекономити на платіжках
та зберегти довкілля.

Контактні дані організаторів: 044 425 7709 та Е-mail ask@euroquiz.org.ua
Додаткова інформація та умови участі: http://euroquiz.org.ua.
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Зимова школа «Цінності об’єднаної Європи та
українського суспільства: проблеми співвідношення і
механізми транзиту»
Організатор: Громадська організація «Quadrivium».
Проект здійснюється за підтримки Федерального міністерства закордонних справ на основі
рішення Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина через Представництво Фонду Ганса
Зайделя в Україні.
Дата проведення: 21 – 25 лютого 2017 року.
Місце проведення: м. Чернівці.
Про проект: слухачі зимової школи разом із представниками академічного та експертного
середовищ, громадськими активістами, політиками матимуть можливість поглибити знання
про ціннісні засади функціонування об’єднаної Європи, а також напрацювати можливі
утилітарні шляхи транзиту європейських цінностей та практичні механізми їхнього
впровадження в українські суспільно-політичні реалії.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, молоді науковці, громадські активісти, які:




є громадянами України;
мають активну громадянську позицію та здатні застосувати отримані знання у своїй
повсякденній діяльності;
володіють значними професійними досягненнями у сфері громадської, наукової,
журналістської, політичної діяльності.

Подання заявок: заявку потрібно надіслати на електронну адресу quadrivium.evu@gmail.com,
що включає:



CV обсягом до двох сторінок;
Есе до 3 тис. знаків на тему: «Цінності об’єднаної Європи і Україна».

Вартість: участь у зимовій школі для відібраних учасників є безкоштовною. Організатори
покривають витрати на проїзд, проживання та харчування.
Робоча мова школи: українська.
Останній термін подання заявок: 5 лютого 2017 року.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/quadrivium/ та http://quadrivium.org.ua/evu/
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II міжнародна конференція «Зимові наукові читання»
Організатор: ГО Центр наукових публікацій.
Дата проведення: 31 січня 2017 року.
Місце проведення: м. Київ.
Мета: Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками,
концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих
доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну
тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і
в основні наукові та університетські бібліотеки та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Останній термін подачі наукових матеріалів: 31 січня 2017 року
Конференція проходитиме за такими напрямами:
01 Фізико-математичні науки
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
06 Сільськогосподарські науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки
13 Педагогічні науки
14 Медичні науки

15 Фармацевтичні науки
16 Ветеринарні науки
17 Мистецтвознавство
18 Архітектура
19 Психологічні науки
20 Військові науки
21 Національна безпека
22 Соціологічні науки
23 Політичні науки
24 Фізичне виховання та спорт
25 Державне управління
26 Культурологія
27 Соціальні комунікації

Організаційний внесок: 260 грн.
Контактні дані організаторів: s-p@cnp.org.ua та www.cnp.org.ua
Додаткова інформація:
http://cnp.org.ua/Archive/Inform/Informaciinyi%20lyst_Konferenciia_31_01_2017.pdf
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

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 Пономаренко

