Випуск 1. 2017

ІНФОРМАЦІЯ
про конкурси, проекти, гранти
(cічень — березень 2017)

Навчальна поїздка на засідання Конгресу місцевих
і регіональних влад Ради Європи
Термін подачі заявки: до 10 січня 2017 року.
Організатор: Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи запрошує одну молоду людину, на
кожного члена держави приїхати в Страсбург, щод взяти участь в роботі сесій Конгресу.
Організаторизабезпечуютьпокриття витрат.

Детальніша інформація: https://goo.gl/8IC8hU .

Бізнес-майстерня «Як вести бізнес з Німеччиною»
18.01.2017. Місце проведення: Київ.
Організатор: Українська Партнерська Платформа проекту GIZ. Цільова аудиторія - керівники
середньої і вищої ланки, менеджери українських бізнес-структур і учасники, які планують
зовнішньоекономічну діяльність і готові до співпраці з Німеччиною.
Участь безкоштовна,
організаційний внесок (при реєстрації) на каву-брейк - 50 грн .
Бізнес-майстерня передбачає можливість докладніше дізнатися про програму «Fit for partnership with
Germany», про бізнес моделі німецького бізнесу, особливості ринку Німеччини, бар'єри виходу і
роботи на зовнішніх ринках Німеччини, чого очікують німецькі підприємці від своїх партнерів і як
запропонувати іноземному партнеру свою пропозицію.

Програма: https://goo.gl/kCgvsz. Реєстрація: https://goo.gl/forms/TZGz0O9wY04e0EMw1.

Конкурс на участь у Програмі «Моніторинг судових
процесів в Україні»
Термін подачі заявки: до 9 січня 2017 року.
Організатори: Центр політико-правових реформ та Координатор проектів ОБСЄ в Україні.
Проект передбачає проходження 50-ма відібраними учасниками 4-денного тренінгу 11-14 лютого 2017
року в м. Києві щодо моніторингу різних видів судових процесів.
Проходження тренінгу є обов’язковою умовою для подальшої участі у проекті. Після успішного
проходження тренінгу підготовлені фахівці зможуть взяти участь у широкомасштабній програмі
моніторингу судових засідань на всій території України протягом березня-серпня 2017 р.

Детальніша інформація: https://goo.gl/NgTmMN .
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Конкурс серед медіа для участі у Програмі малих
грантів – IV хвиля
Термін подачі заявки: до 10 січня 2017 року .
Організатори: Міжнародна організація «Internews» та ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки Уряду
Канади через Міністерство міжнародних справ Канади. Створення медіа-матеріалів про людей, на
яких вплинув конфлікт на сході України.
Приймаються заявки від зареєстрованих ЗМІ (ТБ, радіо, друковані газети, медіа-платформи), або онлайн ресурсів, блогерів, громадських організацій з усіх областей України. У рамках програми
надаються гранти на виробництво матеріалів на тему соціального виміру конфлікту в Україні (життя
переселенців, військових, ветеранів АТО та їхніх родин, громад у зоні конфлікту тощо).

Детальніша інформація: http://bit.ly/smallgrants4wave.

Екологічний фотоконкурс «Різдвяне дерево крізь
об’єктив віри»
Термін подачі заявки: 14 січня 2017 року.
Організатор: Бюро УГКЦ з питань екології. Конкурс на кращу авторську фотографію живого
(незрубаного!) різдвяного деревця, прикрашеного власноруч проводиться вперше. Переможець
конкурсу отримає можливість проведення відпочинку під час одного з вікендів на гірськолижному
курорті Буковель.

Детальніша інформація: https://goo.gl/Io3pim.

VII Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність в
об’єктиві»
Термін подачі заявки: 15 січня 2017 року.
Організатор: Український форум благодійників. Під патронатом НСФХУ. Партнери: Волонтери ООН,
БФ Ріната Ахметова «Розвиток України», Фонд Родини Загорій. Для участі потрібно заповнити он-лайн
анкету учасника фотоконкурсу та надіслати її разом із фотографіями через електронний ресурс:

http://ufb.org.ua/photokonkurs.

Детальніша інформація: http://ufb.org.ua/photokonkurs.

Urban Action, програма підтримки проектів
міського розвитку постіндустріальних міст України
Термін подачі заявки: до 16 січня 2017 року.
Організатори: Британська Рада в Україні, Ґете-Інститут Україна, CANactions. Підтримка
інноваційних архітектурних/урбаністичних проектів. Група міжнародних експертів обере з надісланих
пропозицій два найперспективніші проекти, кожен з яких отримає до 15,000 євро на втілення.
Агенції міського розвитку з Німеччини та Великобританії будуть консультувати команди проектівпереможців, які також зможуть відвідати згадні країни в рамках спеціальної навчальної подорожі по
локаціях, що вже були успішно ревіталізовані.

Детальніша інформація: http://urbanaction.com.ua
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Конкурс на участь у Київському безпековому
форумі для молоді
Термін подачі заявки: до 16 січня 2017 року.
Фонд «Відкрий Україну» пропонує стати учасником одного із найбільших молодіжних Форумів України
– V Київського безпекового форуму для молоді. До участі в конкурсі запрошуються лідери віком 22-35
зі знанням англійської мови. Участь у Форумі безкоштовна, на конкурсній основі.

Детальніша інформація: https://goo.gl/forms/qetsSEf0MDvoW5Fq1.

Конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни в
Україні»
Термін подачі заявки: до 16 січня 2017 року.
Організатори: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з
«Європейською правдою» в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується
Європейським Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні».
До учасиі в конкурсі запрошують регіональні ЗМІ всіх типів (окрім державних): інтернет, друковані та
електронні ЗМІ (телебачення та радіо), а також конвергентні ЗМІ, що поєднують кілька типів.

Детальніша інформація : http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338 .

Конкурс на програму Study Tours to Poland для
студентів
Термін подачі заявки: 14 січня 2017 року.
Організатори: Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд «Боруссія», Коллегія Східної Європи ім.
Яна Новака-Єзьоранського Насичена програма візиту допоможе учасникам придбати новий досвід,
знання та навички. Реалізація проекту передбачає роботу у міжнародній групі. До участі
запрошуються активні, змотивовані та цікаві оточуючого світу студенти

Детальніша інформація: https://goo.gl/xZN7Ee .

Програма «Малі гранти на підтримку культурних та
освітніх проектів» 2017 року
Термін подачі заявки: 23 грудня 2016 року – 31 січня 2017 року.
Організатор: Посольство США в Україні. Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме
малі гранти випускникам/учасникам програм обмінів і стажування, що фінансуються урядом США.
Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що залучають громадянське суспільство до демократичних
перетворень в Україні, сприяють толерантності та інтеграції переміщених осіб у суспільне життя, а
також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в Сполучених Штатах та України.

Детальніша інформація : https://goo.gl/VXe1BN .
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Програма обміну викладачами (FEP) на 2017 рік
Термін подачі заявки: 28 грудня 2016 року – 31 січня 2017 року.
Організатор: Посольство США в Україні. Суть програми полягає в організації стажування протягом
п’яти місяців для викладачів вищих навчальних закладів у вузах США для того, щоб розширити їх
знання і здатність навчати сільськогосподарської економіки і маркетингу та агробізнесу в умовах
ринкової економіки.у суспільне життя, а також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в Сполучених
Штатах та України.

Детальніша інформація : https://goo.gl/sQAFYF .

Річні волонтерські проекти в Польщі та Німеччині
Термін подачі заявки: до 31 січня 2017 року.
Організатори: Громадська організація «Акція спокути заради миру». Річні волонтерські проекти мають
різну тематику – соціальну, історичну, культурно-освітню. Протягом року волонтери будуть працювати
в обраному проекті в одній з організацій Польщі чи Німеччини.
Вимоги до кандидатів. Молоді люди віком від 18 до 30 років. Кандидати мають бути мобільними та з
високим рівнем мотивації. Важливим є досвід громадської діяльності та знання іноземних мов.

Детальніша інформація : https://goo.gl/NZBJWY .

Конкурс журналістських розслідувань TRACE
Термін подачі заявки: до 31 січня 2017 року.
Організатори: Кембриджський університет. Міжнародний конкурс TRACE створений для заохочення
авторів, які в своїх статтях розслідують комерційне хабарництво з метою просування комерційної
прозорості.
На конкурс приймаються, опубліковані (у т.ч. в інтернеті) в 2016 році статті, що описують фактичні
порушення закону, а також події створюють конфлікт інтересів. TRACE визнає що корупція і
хабарництво є основними перешкодами на шляху економічного розвитку і хоче відзначити журналістів,
чиї статті винесли це на загальний розгляд.

Детальніша інформація: https://goo.gl/vyP8V9 .

Конкурс з інтер'єрного дизайну Get me to the top
Термін подачі заявки: до 31 січня 2017 року.
Організатори: SBID Ukraine. Для участі в конкурсі потрібно завантажити на сторінку конкурсу один чи
декілька проектів до будь-якої з трьох категорій: приватний простір, публічний простір, дизайн
продукту до 31 січня 2017 року.
Переможці будуть визначені шляхом дворівневого процесу суддівства. На першому етапі група
фахівців з України обере фіналістів у всіх категоріях, потім представить їх у Великій Британії, де журі
визначить по одному переможцю у кожній з категорій та одного абсолютного переможця.

Детальніша інформація: https://goo.gl/7c8b8H .
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VІI Міжнародна конференція «Сучасна бібліотечноінформаційна безперервна освіта: європейські
орієнтири», 1–4 березня 2017 р., смт. Славське
Термін подачі заявки: до 31 січня 2017 року.
Організатори: Українська бібліотечна асоціація та Національна академія керівних кадрів культури і
мистецтв.Запрошують викладачів бібліотечних дисциплін ВНЗ, керівників бібліотек, тренерів та
координаторів РТЦ, сучасних бібліотекарів - активістів УБА, усіх небайдужих до проблем бібліотечної
освіти.

Детальніша інформація: https://goo.gl/tJu2aQ .

Фотоконкурс: водопостачання і стічні води
Термін подачі заявки: до 31 січня 2017 року.
Організатор: Water Integrity Network Photo Competition. Як корупція і зловживання службовим
становищем впливають на водопостачання, якість води та на управління стічними водами? Як ми
розуміємо поняття «Правильне управління стічними водами»? Як ми можемо візуалізувати його?
Кожен учасник може надати на розгляд не більше 2х фотографій (формату JPEG / GIF / BMP). Для
участі в конкурсі необхідно ознайомитися з вимогами організаторів , підписати їх і відправити разом з
фотографіями на winphotocomp@win-s.org або завантажити на сайт організаторів.

Детальніша інформація: https://goo.gl/Ozv9Gj .

Фестиваль анімаційного кіно в Загребі
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2017 року.
Організатор: World Festival of Animated Film, Zagreb. Фестиваль анімаційного кіно проводитися з 1972
року щорічно в червні. До участі запрошуються короткометражні фільми (тривалістю не більше 40
хвилин) будуть представлені в категоріях: студентське, дитяче кіно; конкурс хорватського кіно, художні
фільми (тривалістю не більше 40 хвилин). Загальний приз становить 9,500 €, з яких 5000 €
відносяться до гран-прі для нагородження кращих анімаційних та художніх фільмів.

Детальніша інформація: https://goo.gl/NSuJcI .

Конкурс есе Лідер завтрашнього дня (Leader of Toмоrrow)
Термін подачі заявки: до 1 лютого 2017 року.
Організатор: University of St. Gallen, Switzerland. Есе обсягом не більше ніж 2,100 слів, має відкрити
справжні причини руйнувань і інноваційних руйнувань в одній з таких сфер: бізнес, політика, наука,
або суспільство.
Необхідно вибрати одну з чотирьох сфер, яка автору найближче, ідентифікувати проблему великого
масштабу і запропонувати ідею її рішення. Кандидати повинні представити такі ідеї, які змогли б
вплинути на журі. Очікуються професійні, творчі есе, які дадуть хорошу їжу для роздумів. Організатори
покривають транспортні витрати, а також оплачують проживання та харчування учасників.

Детальніша інформація : https://goo.gl/kMs4OI.
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Конкурс «Громадська синергія: посилення участі
громадськості в євроінтеграційних реформах»
Термін подачі заявки: до 12.00 год 6 лютого 2017 року.
Організатор: Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження». Конкурсні
проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів політик (policy papers), організацію
публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов’язань та розвитку політик
у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації виконання
пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного партнерства.

Детальніша інформація: https://goo.gl/mZN29w.

Конкурс для студентів-дизайнерів
Термін подачі заявки: до 6 лютого 2017 року.
Організатор: International Interior Design Association. Міжнародний студентський конкурс винагороджує
студентів за оригінальний дизайн. Проекти повинні бути оригінальні, демонструвати інноваційні та
функціональні дизайнерські рішення, які позитивно впливають на зміни в навколишньому середовищі і
вплив людини на навколишнє середовище. Реєстрація в конкурсі платна.

Детальніша інформація: https://goo.gl/MCnS6Z.

Конкурс фотографії ZEISS Photography Award
Термін подачі заявки: до 7 лютого 2017 року.
Організатор: Всесвітня організація World Photography Organisation. Тема конкурсу: "Meaningful places".
Ця тема означає, що фотограф повинен побачити іншу сторону буденності і щоденної рутини і
показати світ в якому ми живемо з новою і незвичною боку, показати місце, або кілька місць які мають
для нас значення.
Переможець отримає об'єктив ZEISS і 3,000 € на оплату транспортних витрат (фотограф може поїхати
в будь-яке місце для здійснення фото-проекту його мрії), також переможець запрошується в Лондон
на церемонію нагородження 2017 Sony World Photography Awards.

Детальніша інформація: https://goo.gl/Y0jx75.

Конкурс Instagram-фото про вплив
діяльності на довкілля - #eсоokо

людської

Термін подачі заявки: до 15 лютого 2017 року.
Організатор: Docudays UA за підтримки Української Молодіжної Кліматичної Асоціації (УМКА)
Публікуйте власні фото на Instagram-платформу із хештегами #eсоokо та #DocudaysUA роботи
(фотографія та супровідний текст), що документують шкідливий вплив людської діяльності на довкілля
в Україні та/або показують шляхи вирішення екологічних проблем.
Результати конкурсу. Відбіркова комісія обере найкращі роботи, які будуть надруковані та виставлені в
рамках Docudays UA-2017.

Детальніша інформація: https://goo.gl/JpcX8q.
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Конкурс відео-роликів для школярів
Термін подачі заявки: до 23 лютого 2017 року.
Організатор: Національна програма США Population Education. Школярам необхідно створити коротке
відео (не більше 60 секунд) присвячене зростанню населення планети.
У відео необхідно висвітлити одну з основних проблем: Зміни клімату. Стан океану. Стрімка
урбанізація. Відео має містити відповідь на питання: Як зростання населення впливає на одну з
проблем і хоча б одне рішення цієї проблеми.

Детальніша інформація: https://goo.gl/ZRwxJi.

New business manager для and action (можна віддалено)
Термін подачі заявки: до 28 лютого 2017 року.
DREAM TEAM «AND ACTION» Продакшн повного циклу: відео контент різного типу: ТБ/інтернет
рекламу, промоційні відео, бізнес ролики, 3D/2D моушин графіку. Обов’язки: пошук нових проектів (по
створенню відеороликів, 2D/3D анімації); первинна комунікація з компаніями та рекламними агенціями;
творча і практична організація процесу.

Детальніша інформація: https://goo.gl/V0nYir .

Міжнародний конкурс дизайнерів Young Package
2017
Термін подачі заявки: до 24 березня 2017 року.
Організатор: Young Package 2017 International Design Competition. Не варто викидати коробки і

пакети в сміття, їм можна знайти застосування.
Ідея конкурсу: запропонувати рішення проблеми скорочення частини пакувальних відходів, які
неможливо утилізувати, як можна створити пакети для багаторазового використання. Тема
конкурсу 2017 року: «Відкрий і грай». Конкурсантам необхідно придумати упаковку, якою можна
грати.

Детальніша інформація: https://goo.gl/7CMscR .

Літературний конкурс від видавництва «ОВК»
Термін подачі заявки: до 31 березня 2017 року.
На літературний конкурс приймаються рукописи творів у наступних номінаціях: Літературно-художні
твори. Наукові твори (юриспруденція, філософія, економіка тощо).
Участь у конкурсі безкоштовна. Вік учасників: не обмежений. Мова конкурсу: українська. Підведення
підсумків: до 15.05.2017 року.

Детальніша інформація : http://owk.com.ua/konkurs.html.
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Програма «Малі гранти на підтримку культурних та
освітніх проектів» 2017 року
Термін подачі заявки: 27 грудня 2016 року – 1 вересня 2017 року.
Організатор: Посольство США в Україні. Гранти надаватимуться українським та американським
організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових, а також фізичним особам. Максимальна
сума гранту - 8000 дол. США для приватних осіб та 25000 дол. США для організацій.
Програма має на меті висвітлювати зв’язки між Сполученими Штатами та Україною, зміцнювати
двосторонні відносини та взаєморозуміння між людьми двох країн за допомогою культурних,
мистецьких та освітніх програм. Заявки розглядатимуться щоквартально Комісією грантів Посольства
США.

Детальніша інформація: https://goo.gl/rzKNRK .

Курс «Бухгалтерський облік для початківців» компанії EY
в Україні
Старт курсу: 20 лютого 2017 року.
Компанія EY в Україні представляє безкоштовний онлайн-курс відеолекцій «Бухгалтерський облік
для початківців». Цікавий всім, хто хоче сформувати власне бачення фінансової складової
підприємства, зрозуміти необхідні для економічної діяльності бізнес-процеси, розширити знання з
бухгалтерського обліку та на практиці скласти фінансову звітність, яка є основою для прийняття
рішень менеджментом.

Детальніша інформація : https://goo.gl/lujWXm .

Курс «Цифровий маркетинг»
Старт курсу: весна 2017 року.
Як змінюється поведінка споживачів в інтернеті та які нові моделі створення вартості виникають,
як змінюються стратегії компаній з огляду на зменшення вартості створення контенту, як сайти
перетворились з нових медіа в нові маркетплейси, як планувати онлайн-кампанії, які досягають
бізнес-цілей, та як будувати бренди в епоху цифрового маркетингу.
Всі набуті знання будуть тестуватися на кейсах українських компаній. Курс дозволить слухачам
оволодіти новими цифровими маркетинговими стратегіями і вміннями вибудовувати цифрові
кампанії відповідно до поставлених задач.

Детальніша інформація : https://goo.gl/WRTsaJ .

Безкоштовне та дистанційне вивчення польської
Платформа www.polskijazyk.pl — це комплексний і безкоштовний інструмент для вивчення польської
мови, який створений для студентів з України. Платформа polskijazyk.pl дає можливість безкоштовно і
дистанційно вивчати польську мову на рівнях від А1 (початківець) до B2 (вище середнього).

Детальніша інформація: www.polskijazyk.pl .
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