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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку стипендіальних програм, грантів та
конференцій.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Крок до Оксфорду: реєстрація на Північно-східний європейський
раунд змагання з медіа-права “Price media law moot court”
Організатор: Центр демократії та верховенства права.
Дата проведення: з 14 по 16 грудня 2018 року.
Місце проведення: м. Київ.
Призначення: Ці змагання є відбірковими для участі у міжнародному раунді, який щовесни
проводиться в Оксфордському університеті.
Про проект: Регіональний раунд змагань в Україні вже втретє проводиться Центром
демократії та верховенства права на правах офіційного партнера Price Media Law Moot
Court Programme. Партнерами ЦЕДЕМ у проведенні раунду є Національний Університет
“Києво-Могилянська академія” та Kyiv-Mohyla Moot Court Society.
Price media law moot court – студентські юридичні змагання у форматі модельних судових
засідань. Судять змагання українські та закордонні юристи, що спеціалізуються у медіа
праві, серед яких у минулі роки були викладачі Оксфордського, Единбурзького та
Віденського університетів, юристи Європейського суду з прав людини та найкращі
учасники міжнародних раундів змагань минулих років.
Цільова аудиторія: студенти з України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Естонії, Польщі,
Грузії, Вірменії, Азербайджану та Казахстану.
Реєстрація команд триває з 7 вересня по 3 жовтня 2018 року за посиланням:
http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/2018/08/north-east-europe-2018-19/#tab-id-2
Контактна електронна пошта: moot@medialaw.kiev.ua
Додаткова інформація:
https://cedem.org.ua/news/krok-do-oksfordu-rozpochalasya-reyestratsiya-na-pivnichnoshidnyj-yevropejskyj-raund-zmagannya-z-media-prava-price-media-law-moot-court/
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Стажування у Світовому банку
Організатор: Світовий банк.
Цільова аудиторія: студенти-громадяни країн, які входять до спільноти країн-членів
Світового банку.
Мета програми: надання кандидатам можливості покращити кваліфікацію та здобути
досвід роботи у міжнародному середовищі.
Місце стажування: більшість посад у м. Вашингтон.
Тривалість стажування: мінімум чотири тижні.
•

Літнє стажування: травень-вересень (подання заявок з 1 грудня по 31 січня
кожного року).

•

Зимове стажування: листопад-березень (подання заявок з 1 по 31 жовтня кожного
року).

Вимоги до кандидатів: мати диплом бакалавра та навчатися за магістерською або PhD
програмою. Без обмежень за віком. Необхідно знання англійської мови, бажаним є знання
французької, іспанської, російської, арабської, португальської чи китайської. Інші навички,
як робота з комп’ютером, є бажаними.
Фінансування: банк виплачує погодинну заробітну плату та, при потребі, покриває дорожні
витрати.
Необхідні документи: резюме, заявка, підтвердження факту навчання.
Прийом заявок: до 1 жовтня 2018 року.
Додаткова

інформація:

internships/internship

http://www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-
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Програма “Freigeist” для молодих дослідників
Організатор: Компанія Volkswagen.
Мета програми: підтримка молодих науковців зі всіх спеціальностей та надання грантів на
проведення досліджень в Німеччині.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття витрат на проживання і дослідження.
Критерії відбору кандидатів:
•

Кваліфікація апліканта;

•

Здатність до самостійного дослідження;

•

Оригінальність та якість проекту;

•

Конструктивний підхід до можливих ризиків.

Останній термін подання заявок: 11 жовтня 2018 року.
Контактна електронна пошта: info@volkswagenstiftung.de
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/freigeist/
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeistfellowships
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Програма ім. Георга Форстера для проведення досліджень
у Німеччині
Організатор: Фонд Олександра фон Гумбольдта.
Мета програми: надання іноземним науковцям можливості працювати над власними
дослідженнями у установах Німеччини протягом 6 – 24 місяців.
Спеціальності: всі галузі.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту:
•

стипендія в розмірі 2 650 EUR на місяць (для молодих дослідників), 3 150 EUR на
місяць (для досвідчених науковців);

•

додаткова фінансова підтримка для членів родини.

Вимоги:
•

наявність ступеня кандидата наук;

•

публікації у зарубіжних журналах;

•

вибір релевантного, актуального проекту;

•

знання німецької мови, якщо це необхідно для успішної реалізації наукового
проекту;

•

згода приймаючої німецької установи на менторство над аплікантом;

•

рекомендація;

•

підтвердження проживання в одній з країн, громадяни яких можуть брати участь у
програмі.

Останній термін подання заявок: за 10 місяців до запланованого початку візиту.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/georg-forster-research-fellowship/
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html
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Гранти міжнародної мобільності
Організатор: Програма Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом, підтримує
розвиток професіоналів секторів культури та креативних індустрій України та сприяє їхній
співпраці з партнерами в ЄС.
Про програму: Програма Culture Bridges впроваджується Британською Радою, яка працює
у партнерстві з Європейською мережею національних інститутів культури (EUNIC) в
Україні. Програма із бюджетом 1,363 млн євро триває з листопада 2017 року по жовтень
2020 року. Упродовж програми — в 2018 та 2019 роках — планується виділити не менше
100 грантів.
Мета грантів мобільності: сприяння професійному розвитку фахівців сектору культури та
креативних індустрій та налагодженні партнерств між Україною та ЄС.
Призначення: апліканти можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування,
резиденції, програми професійного розвитку або зустрічі з партнерами у країнах ЄС та
навпаки (тобто, на поїздки з ЄС до України).
Наразі триває четвертий конкурс Culture Bridges на фінансування міжнародної мобільності.
Тривалість поїздок: від одного до чотирьох тижнів.
Максимальна сума гранту на міжнародну мобільність складає: 2250 євро для візитів
тривалістю до двох тижнів та 4000 євро для візитів від двох до чотирьох тижнів.
Останній термін подання заявок: 4 жовтня 2018 року.
Результати попередніх конкурсів грантів Culture Bridges: www.culturebridges.eu/results
За додатковою інформацією та іншими питаннями звертайтеся до менеджера з комунікацій
Британської Ради в Україні Єлени Самбрус: Elena.Sambrus@britishcouncil.org.ua,
+38 044 490 56 00
Додаткова інформація: https://gurt.org.ua/news/grants/47720/bull/
www.culturebridges.eu/international-mobility-grants
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Конференція проекту «Литва-Західна Україна: можливості
для співробітництва в ЄС»
Організатор: Конференція організована в рамках проекту “Досвід Литви для України – нові
можливості для співробітництва в ЄС”. Проект фінансується Програмою розвитку
співробітництва

та

підтримки

демократії

Міністерства

закордонних

справ

Литовської Республіки.
Мета конференції: підсумувати хід реалізації проекту «Литва-Західна Україна: можливості
для співробітництва в ЄС», представити результати та налагодити співпрацю для реалізації
майбутніх проектів.
Про конференцію: у рамках конференції будуть презентовані результати проведеного
дослідження щодо політики у сфері екології, соціальної сфери та інвестиційної діяльності
Львові та Львівської області. Також будуть обговорюватися питання покращення
соціального забезпечення людей як необхідної основи для процвітання суспільства.
Учасники зможуть обговорити перспективи спільних українсько-литовських проектів у
сфері розвитку альтернативної енергетики, можливості спільного фінансування та
довготривалого партнерства.
Дата проведення: 25 вересня 2018 року.
Місце проведення: м. Львів.
Переглянути програму конференції:
https://docs.google.com/document/d/1gGl9rXh05R3TyLHW8DHSgTrqjP0C9rVNkRtxpDF4PC
o/edit
Вартість: безкоштовно.
Обов’язкова реєстрація: goo.gl/yADJ86
Контактна

особа:

менеджер

проектів

КУ

Інститут

міста

Максим maksymterletsky@city-institute.org, тел +380678906153
Додаткова інформація: https://gurt.org.ua/news/conferences/47992/

Терлецький
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Молодіжна конференція Східного партнерства в Тбілісі
Організатор: Аrmenian Progressive Youth NGO (Вірменія) у співпраці з Creative Development
Center (Грузія).
Про конференцію: міжсекторальна конференція з питань молодіжних політик у країнах
Східного партнерства. Її організовано у рамках проекту “Everyone Matters! Development of
Inclusive and Participatory Youth Work Practices in Eastern Partnership countries”, що
впроваджується консорціумом із 7 організацій та співфінансується програмою Erasmus+.
Тема конференції: Youth Inclusion and Youth Participation in Eastern Partnership region:
Bridging experiences in the Eastern Partnership and the EU.
Дата проведення: 11-13 жовтня 2018 року.
Місце проведення: м. Тбілісі, Грузія.
Цільова аудиторія: фахівці, молоді працівники, молодь, місцеві та іноземні зацікавлені
особи.
Мета конференції:
•

A. Створити простір обміну та діалогу щодо залучення молоді між різними
зацікавленими сторонами, такими як влада на місцевому та національному рівні,
політичні діячі, експерти, представники ГО, молодь.

•

B. Порівняти існуючу ситуацію з участю молоді в країнах ЄС та країнах Східного
партнерства, обмінятися дослідженнями з різних національних контекстів та
запропонувати порівняльну перспективу;

•

C. Показати передові практики, підтримати структури, що розробляють методи та
стратегії, які спеціально заохочують участь маргіналізованої та вразливої молоді;

•

D. Розробити рекомендації щодо залученості молоді в місцевих і національних
органах, відповідальних за молодь, національних урядах та ЄС.

Останній термін подання заявок: 16 вересня 2018 року.
Аплікаційна форма: https://goo.gl/d4AxPo
Додаткова інформація: https://gurt.org.ua/news/conferences/47936/

Інформаційний вісник № 3 (96)

11 вересня 2018 року

9

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 відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

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

