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Програма територіального співробітництва  
«Білорусь – Україна» 

  

 Програма територіального співробітництва 
“Білорусь – Україна” передбачає впровадження 
спільних проектів на території Білорусі 
(Брестська та Гомельська області) та України 
(Київська, Чернігівська, Волинська, 
Житомирська, Рівненська області).  

 Проекти в рамках програми повинні мати чітко виражений 
транскордонний ефект та реалізуватись за участі мінімум одного партнера з 
кожної країни-учасниці програми. 
 Загальний бюджет програми складає 3,3 млн. євро, а сума грантів 
становить мінімум 60 000 євро і максимум 250 000 євро. Аплікант має 
забезпечити співфінансування з інших джерел (окрім допомоги ЄС), що 
складає 10%.  
 Термін впровадження проектів 
від 9 до 18 місяців. 
  
Метою впровадження Програми є 
зміцнення прикордонних контактів 
між місцевими органами влади та 
громадськими організаціями для сприяння прийняттю 
спільних рішень щодо вирішення спільних проблем соціально-економічного 
розвитку. 
 Проекти будуть реалізуватись за такими пріоритетними напрямками: 
- покращення умов життя місцевих громад в прикордонних регіонах шляхом 
впровадження спільних проектів у підтримку соціально - економічного 
розвитку; 
- вирішення спільних проблем екології, зайнятості, охорони здоров’я та інших 
сфер, які мають спільний інтерес та прикордонне значення; 
- культура, освіта та спорт. 
В областях, які будуть приймати участь у Програмі пройдуть інформаційні дні 
для потенційних заявників: Чернігів - 4 лютого 2016 р.  
Детальна інформація http://eaptc-ma.eu/ru/page/cat/3/belarus--ukraina/ 

Дедлайн: 19 квітня 2016 року 
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Конкурс малих грантів на урбаністичні 
проекти 

  

 CANactions за підтримки WNISEF запрошує 

активних громадян та ініціативні групи, що прагнуть 

якісно змінити українські міста, до участі у Конкурсі 

Урбаністичних Грантів.  

 Перевагу буде віддано ініціативам, що 
пропонують якісні тактичні трансформації 
міського середовища на мікрорівні та сприяють 

позитивним суспільним змінам в українських містах із активним залученням 
громади до процесу реалізації проекту. Конкурсом передбачено надання 
фінансової допомоги (грантів) максимум десяти фіналістам, обраних журі, на 
реалізацію їх конкурсних проектів у розмірі до $5.000.   
 
 Мета Конкурсу – стимулювати реалізацію практичних міських проектів у 
таких напрямках, як: 

• міська економіка; 
• екологія міста; 
• урбаністична політика/та міське управління; 
• культура та спадщина;  
• урбаністична освіта; 
• інфраструктура та міська навігація. 
 
 Хто може взяти участь у конкурсі?  
• неприбуткова та неурядова 
організація  
• фізична особа - 
громадянин України 
• ініціативна група громадян 
* один аплікант може подати на 
конкурс лише один проект  
 
  

Дедлайн: 15 лютого 2016 року 
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 Вимоги до проекту: 
• актуальність та суспільна значущість проектної пропозиції; 
• націленість на реальні та конкретні результати; 
• наявність дослідницької складової, що передбачає ознайомлення зі 
світовими прикладами реалізації подібних проектів, а також локальним 
контекстом; 
• чітко описана структура всього проекту та конкретних етапів його 
реалізації; 
• залучення до проекту локальних стейкхолдерів: представника/ників 
громадянського суспільства, бізнесу та влади; 
• залучення інших ресурсів, потрібних для реалізації проекту, окрім гранту 
CANactions (співфінансування). 
 
 В рамках Конкурсу урбаністичних грантів не будуть підтримані: 
• проектні пропозиції, що дублюють функції державних установ чи органів 
місцевого самоврядування (за винятком тих, що підвищують їх ефективність); 
• благодійні проекти та заходи; 
• дисертаційні дослідження, а також видання авторських монографій та 
публікацій; 
• проекти, більше ніж 20% бюджету яких складають гонорари та 
операційні витрати. 
 
Детальна інформація 
http://www.canactions.com/uk/events/urbanistic-grants-competition/ 
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Гранти Advocate Europe 

  

  

  

 

 

 

 Advocate Europe надає до 50 

тисяч євро на фінансування 

інноваційних ідей, спрямованих на 

об’єднання та посилення 

партнерських відносин між 

представникамигромадянського 

суспільства у Європі. Сфери проектів можуть бути різноманітними: соціальні 

інновації, мистецтво, культура чи громадянська освіта.  

  Конкурс очікує на ініціативи, які: 

• є новими та нестандартними; підтримуються оригінальні підходи та сміливі 

ідеї, які орієнтовані на поточні та майбутні потреби громадянського суспільства і 

громадян Європи  

• які допомагають проектувати майбутнє 

спрямовані на зміцнення зв'язку та згуртованості в Європі 

• проектні пропозиції, які підтримують обмін людьми та ідеями, а також 

сприятимуть міжнародному і міжкультурному взаєморозумінню 

• засновані на повсякденному житті; проектні ідеї, які мають практичне 

значення і чіткий зв'язок з повсякденним життям людей у Європі 

 

 Особлива увага буде приділена проектам, які: 

• засновані на незвичайних партнерствах; підтримається міждисциплінарний підхід 

• мают зв'язок з Рурським регіоном Німеччини  

Університети та громадські організації можуть приймати участь у конкурсі. 

Фінансування може бути спрямовано на всі витрати, передбачені проектом, 

включаючи кадрові та матеріальні. 

Дедлайн: 8 березня 2016 року  
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  Матеріальні кошти включають подорож, проживання, контракти отримання 

послуг (для залучених тренерів, експертів тощо) та матеріали на реалізацію проекту 

(обладнання), презентацію результатів, PR та комунікативні витрати. 

  Фінансування проектів здійснюється в межах  від €1 дo €50,000 залежно від ідеї 

проекту. 

 Три ідеї, які наберуть найбільше голосів, отримають винагороду €5,000 (перше 

місце), €3,000 (друге) and €2,000 (третє). 

 

 Заявка подається онлайн англійською або німецькою мовою. 

  

 Перед подачею заявки необхідно зареєструватися на сайті 

https://advocate-europe.eu/en/idea-space#!/register  

 

Детальна інформація http://bit.ly/1Tnzkpb 
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Гранти у межах програми  
«Demo Environment» (Sida)  

 Програма Demo Environment спрямована на 

сталий розвиток та зменшення бідності завдяки 

активізації партнерських відносин та поширенню знань 

про інновативні технологічні рішення. Неприбуткові та 

прибуткові організації, академічні установи та фонди 

можуть брати участь у двох грантових конкурсах у 

межах грантової програми (Planning Grants та 

Demonstration Project Grants). 

 Партнерство: Для реалізації проекту необхідно мінімум 2 партнери. 

Planning Grants 

• Planning Grants спрямовані на підтримку діяльності зі зміцнення, 

партнерства, дослідження ринкових можливостей та впровадженню технологій і 

бізнес-моделей на нові ринки  

• Максимальний розмір гранту SEK 350,000. 

• Проект повинен бути реалізований протягом одного року  

Demonstration Project Grants 

• Один із партнерів виступатиме Аплікантом 

• Аплікант грає ключову роль у реалізації проекту 

• Аплікант отримує грантові кошти. Аплікант визначає 

іноземного продавця технологій, необхідних для проекту. 

Покупець та продавець повинні підписати угоду до подачі 

заявки  

• Проекти, що демонструють технологію, яка є новою для кожної з країн чи для 

контексту проекту, але була протестована та продана в іншій 

країні, можуть отримати підтримку від SEK 500,000 to 1,800,000 

 

Дедлайн для Planning Grants: 18 березня.  

Для Demonstration Projects подача заявки включає 2 етапи:  

1. Подача концепції (дедлайн: 19 лютого).                                   

2. Успішні заявники будуть запрошені подати повні заявки (дедлайн: 18 березня).  

 

Детальна інформація тут  

http://www.tillvaxtverket.se/sidhuvud/englishpages/demoenvironment/howtoapply.4.2f79a

9231506ca1137645894.html 

Дедлайн:  
19 лютого 2016 року 
18 березня 2016 року  
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Фінансування стартапів від Publicis Groupe   

  

 Publicis Groupe внадасть фінансування 90 

бізнес-проектам у цифровій сфері. 

 

 Щоб взяти участь в конкурсі, проект слід 

зареєструвати на платформі Publicis90 

http://www.publicis90.com/#/publicis90 

 

 Мета проекту – надати підприємцям можливість запустити проект, тобто 

вивести задум на новий рівень. 

 

 Буде три раунди відбору: 2 на регіональному рівні (Північна та Південна 

Америки, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Європа-Близький Схід-Африка) та 

один глобальний на чолі з міжнародним журі. Журі обере 90 стартапів з усього світу 

для їх фінансової підтримки та просування. 

 

 Експерти Publicis Groupe з маркетингу, комунікацій, менеджменту та 

технологій супроводжуватимуть відібрані проекти. Фінансова підтримка складе від 

10 000 Євро для проектів на стадії ідеї до 500 000 Євро для стартапів, які вже 

набирають оберти.  

 

 Детальна інформація http://goo.gl/dzYVy8 

 

 

 

 

 

 

Дедлайн: 28 лютого 2016 року 
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Дослідницькі гранти від Канадського інституту 
українських студій Альбертського університету  

  

 Канадський інститут українських студій 

Альбертського університету (КІУС) у 2016/2017 

академічному році надає українським науковцям 

гранти на дослідження у сфері гуманітарних та 

соціальних наук, права, освіти та бібліотекознавства. 

 Дослідницькі гранти присуджуються на 

підтримку проектів, які мають наукову цінність, добре визначені плани роботи та 

бюджет до 8000 канадських доларів. 

 Основна мета грантів – сприяти й підтримувати проведення досліджень на 

українсько-канадську або українську тематику з гуманітарних і соціальних наук. 

 Наукові гранти надаються проектам з перспективами опублікування 

(включаючи електронні джерела), чітко визначеною науковою метою, добре 

розробленим планом. Загалoм, такий грант передбачає фiнансування пiдгoтoвчої 

роботи (наукoвoї статтi чи видання) дo друку. Наукові гранти такoж надаються на 

пiдтримку пiдгoтовки виставoк чи iнших презентацiй наукових результатiв. 

Дедлайн: 1 березня 2016 року 
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 Необхідно чітку зазначити мету гранту.  

 Подаватися на наукові гранти може науковець з університету або іншого 

вищого учбового закладу Канади, іншої країни, а також незалежний науковець. 

 У проектах, в яких задіяні більше ніж один дослідник, кожному учасникові 

потрібно подати резюме та підписати форму подання, цим самим підтверджуючи 

свою участь у проекті. У формі треба також зазначити роль і внесок кожного 

учасника. 

 Для точної і об’єктивної оцінки дослідного проекту, претенденти мають 

подати чітко викладене обґрунтування, в якому докладно описано план виконання 

пропонованого дослідження та огляд літератури з теми. Можна додати копії 

питальників, текстів та інших дослідних матеріалів, якщо вони стосуються 

дослідження.  

 Гранти надаються на один рiк. 

 Претендентам рекомендується подати зразки своїх попередніх робіт, що 

стосуються теми чи іншої наукової діяльності. 

 Витрати, які не фінансуються: стипендія, зарплата чи гонорар; накладні  

 Як правило, гранти виплачуються у вереснi безпосередньо на банкiвський 

рахунoк заявника. Наукові гранти не можуть використовуватися для покриття 

витрат, здійснених до отримання грантів. 

 Виповнені форми та рецензiї від двох науковців прийматимуться електрoннo 

на адресу ciusappl@ualberta.ca 

 Детальна інформація  

https://uofa.ualberta.ca/arts/research/canadian-institute-ukrainian-studies/apply/ukrappl 
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Літня школа для молодих дослідників  

 

 У серпні 2016 року у місті Ессен 

(Федеративна Республіка Німеччина) Німецькою 

службою академічних обмінів (DAAD) буде 

організована літня школа для молодих 

дослідників з Республіки Білорусь, Республіки 

Польща та України. 

 

 Головною метою програми є презентація системи європейської освіти та 

обговорення таких тем, як наукова теорія, інтернаціоналізація, гендерна рівність та 

інше. 

 

 Необхідні документи: 

 CV (до 1 сторінки) 

 Мотиваціний лист (до ½ сторінки)  

 Документ про освіту (магістр або кандидат 

наук) 

 Сертифікат знання англійської мови 

 

 Детальна інформація 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/

2016/01/18/flyer-summer-school-2016-in-essen.pdf 

Дедлайн – 05 лютого 2016 року 
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Стипендії Китайського Уряду 

 Згідно з умовами двосторонньої угоди між Україною та КНР китайська 
сторона виділила Україні квоту стипендій Уряду КНР на 2016/2017 роки. 

 Фактична кількість нових стипендій на 2016-2017 навчальний рік: 44. 

 Прийом громадян України здійснюватиметься до вищих навчальних 
закладів КНР на рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер. 

 Термін подачі заявок – 11 березня 2016. 

 Перелік необхідних документів:  

1. Заповнена анкета; 
2. Заповнена аплікаційна форма (китайською або англійською мовами), яку 
можна знайти на сайтах http://csc.edu.cn/laihua та www.campuschina.org  
3. Копії документів про освіту. Поточні студенти мають подати довідку про 
підтвердження статусу студента від свого ВНЗ. Документи необхідно подати у 
нотаріально завіреному форматі, перекладені на китайську або англійську 
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мови; 
4. Академічний транскрипт балів (подати у нотаріально завіреному 
форматі китайською або англійською мовами); 
5. Орієнтовний план навчання (Study Plan, вказавши, що саме і чому хочете 
вивчати) англійською або китайською мовами (якщо навчальний план 
подаєте китайською мовою, то потрібно додати переклад англійською або 
українською мовами); 
6. Два рекомендаційні листи англійською або китайською мовами, 
підготовлені професором або викладачем (у разі подання китайською мовою 
треба зробити переклад англійською або українською мовами); 
7. Мотиваційний лист англійською або українською мовами; 
8. Апліканти, яким на момент подачі документів менше 18 років, мають 
подати документи про наявність особи-опікуна в КНР; 
9. Апліканти, які планують перебувати в КНР довше, ніж 6 місяців мають 
додати фотокопію екзаменаційної медичної довідки для іноземців (Foreign 
Physical Examination Form) англійською мовою. Дану форму можна 
завантажити на сайтах http://csc.edu.cn/laihua та www.campuschina.org. Усі 
поля у формі мають бути обов’язково заповнені. Неповні форми, без підпису 
лікаря та офіційної печатки лікарні є недійсними; 
10. Апліканти, які мають листи про зарахування від китайських 
університетів, мають додати їх до пакету документів (для цього апліканти 
мають зв’язатися з офісом іноземних студентів китайського університету, який 
приймає на навчання за стипендіями, та отримати повідомлення про 
попереднє зарахування); 
11. Апліканти, які мають сертифікат про знання китайської мови, HSK 
Certificate, мають додати його до пакету документів. 
 Увага! МОН прийматиме заявки у електронному та паперовому 
форматі (необхідно надіслати документи в обох зазначених форматах). 
 Усі документи мають бути скріплені у верхньому лівому куті (у 
паперовому форматі має бути 2 примірники – перший пакет документів – 
оригінал, другий – копія). Документи поверненню не підлягають. 
 Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна, Міністерство освіти і 
науки України, Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Документи залишати у скриньці для кореспонденції. 
У електронному форматі скановані PDF документи необхідно надіслати на 
електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа 
«Стипендії на навчання в КНР 2016». 
Детальна інформація на сайтах www.csc.edu.cn/laihua; www.campuschina.org 
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Стипендії уряду Франції 

 Конкурс стипендій уряду Франції на навчання на 2016 рік: 

– магістратура (Master 2) за будь-якою дисципліною, тривалістю 9 місяців 
(стипендія - 615 євро) 

–аспірантура під французько-українським подвійним науковим керівництвом 
для роботи над дисертацією (три наукові стажування по 4 місяців впродовж 3 
років, 767 євро) 

– за магістерською програмою COPERNIC (12 місяців, 767 євро) для фахівців 
економічної та інженерної галузей; www.cdi.fr/copernic  

  

 Умови до учасників: 

– бути громадянином України віком до 30 років та постійно проживати в 
Україні 

– мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу (Бакалавр / 
Спеціаліст / Магістр) 
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 Критерії надання стипендії: 

– високий рівень академічної підготовки кандидата; 
– якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням 
професійної орієнтації; 
– володіння французькою та/або англійською мовами залежно від 
навчального проекту; 
– розробка індивідуального студентського проекту в рамках вже існуючого або 
новоствореного французько-українського проекту співпраці в освітній та/або 
науковій сфері. 

 Подача документів на стипендіальний конкурс триває до 15 березня. 

 Процедура та термін подання документів: 

1) Заповнити анкету 
2) Підготувати наступні документи (французькою чи англійською мовами 
залежно від навчального проекту) : 
- резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf) 
- чітко та детально викладений навчальний проект (2 стр.макс., формат doc чи 
pdf) 
- мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf) 
- лист від французького навчального закладу, підтверджуючий зацікавленість 
Вашою кандидатурою, чи лист про попереднє зарахування (формат pdf)* 
- Переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання (формат doc чи pdf) 
* Кандидати на програму COPERNIC не мають подавати лист про зарахування, 
але мають додати до свого пакету документів 2 рекомендаційних листа, 
написані французькою чи англійською мовами (формат pdf) 
3) Надіслати повний пакет документів на електронну адресу 
bgfselection@gmail.com 
4) Надіслати повідомлення про подання кандидатури на ел. адресу 
oksana.lando@ifu.kiev.ua із вказаною темою листа «конкурс стипендій BGF», 
для отримання адреси он-лайн реєстрації Вашого досьє. 

 Деталі за посиланням http://goo.gl/vU6kJX 
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Стипендії Фонду Гайнріха Бьолля 

  

 Дедлайн – 1 березня 2016 року. 

 Фонд імені Гайнріха Бьолля щороку надає 
близько 1000 стипендій на навчання за 
програмами бакалаврату та аспірантури. Переваги 
у конкурсному відборі мають студенти, які 
вивчають науки про навколишнє середовище, 
технічні науки та журналістику. 

 Студенти бакалаврату можуть подавати 
заявки на участь в конкурсі стипендій до початку 
навчання або ж протягом перших трьох семестрів. 
Аспіранти для участі в конкурсі повинні надати 
документи, що підтверджують факт зарахування 
до аспірантури німецького ВНЗ.  

 

 

Для участі в конкурсі потрібно: 

 - заповнити аплікаційну форму 

https://stipendium.boell.de/%28S%28rgng50c3fjiagwzfpu4g0tke%29%29/defaul
t.aspx 

- підготувати завірений переклад диплому про вищу освіту та сертифікат 
німецької мови.  

З повним списком та процесом подачі документів можна ознайомитися тут 
http://www.boell.de/en/2015/04/02/application-process-spring-
2016http:/www.boell.de/en/2013/10/30/application-process-autumn 
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Літня програма наукових стажувань для 
студентів в Австрії 

 Дедлайн – 15 лютого 2016 року. 

 Студенти, які навчаються за науковими напрямками та зацікавлені у 
більш глибокому опануванні біології, математики, комп’ютерних наук, фізики 
та нейронаук, можуть подавати заявки на участь в програмі літнього 
стажування.  

 До участі запрошуються студенти-бакалаври та магістри. 

 Стажери обиратимуть групу для роботи (буде призначений конкретний 
проект) та будуть проводити дослідження під керівництвом супервайзера. 

 Програма завершується дослідницьким симпозіумом, де студенти 
представлять свої роботи. 

 Стажування 
передбачає повний робочий 
день та буде проводитися 
виключно англійською 
мовою. 

 Претенденти на 
стажування повинні бути 
зараховані на програми 
підготовки бакалавра або 
магістра. Вони повинні 
завершити принаймні 
четвертий семестр 
бакалаврської програми. 

 Тривалість: 8 - 12 тижнів з 15 травня до 15 вересня 2016 року. 

 Детальна інформація: https://ist.ac.at/research/internships/ 
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Літня програма у Швейцарії 

 Дедлайн: 19 лютого 2016 року. 

 Програма вчить студентів побудові миру в кожному аспекті свого життя.  

 Двадцять студентів з усього світу будуть відібрані для цього 
чотиритижневого курсу. Програма включає в себе близько 40 годин 
академічних занять, 7 годин на тиждень практичних занять з лідерства, 
поїздку до Женеви та участь у конференції «Управління безпекою людини» 

 Тривалість: 26 червня – 24 липня 2016 року. 

 Дедлайн: 19 лютого 2016 року. 

 Детальна інформація: 

 http://www.iofc.org/apply-now-2016-caux-scholars-program 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 www.facebook.com/CNUT.International 

Для нотаток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
 www.facebook.com/CNUT.International 

 
 

 
 

ВІДДІЛ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

E-mail: intellect.prop@gmail.com 

тел.: 3-10-77 

к. 227 корпусу №1 
 

www.facebook.com/CNUT.International 
 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ7xlu7o4ccCFcUQLAod3_sMyQ&url=http://www.history.psu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=195&Itemid=126&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNGPba6yIT_Xjycfiqw72Twz6CSVwA&ust=1441608634862334

