Випуск 2. 2017

ІНФОРМАЦІЯ
про конкурси, проекти, гранти
(квітень — червень 2017)

Грант для неурядових організацій від Європейської
молодіжної фундації
Термін подачі заявки: 1 квітня / 1 жовтня 2017 року.
Організатор: Європейська молодіжна фундація. Особлива увага при розгляді питань щодо виділення
грантів приділятиметься пілотним проектам, які повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність
повинна бути спрямована на соціальні зміни, які залучають молодь на місцевому рівні; діяльність за
проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні; повинні бути розроблені на
місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні громадські організації не можуть
подаватись на отримання гранту).

Детальніша інформація: https://goo.gl/GnW6vy .

Програма
України»

лідерського

розвитку

«Навчай

для

Термін подачі заявки: до 1 квітня 2017 року.
До 1 квітня триває набір на програму лідерського розвитку «Навчай для України». Вимоги до учасників
програми: Закінчена вища освіта (як мінімум ступінь бакалавра з будь-якої спеціальності) на момент
початку роботи в школі - 1 вересня 2017 року. Досконале знання та інтерес до одного з предметів
шкільної програми. Готовність переїхати та працювати повний робочий день в одній із сільських шкіл
Київської, Львівської чи Харківської областей.

Детальніша інформація: http://teachforukraine.org/challenge.

Конкурс відеопоезії «МонОкль» 2017
Термін подачі заявки: до 5 квітня 2017 року.
Організатор: Мистецький фестиваль "Ї" (Тернопіль). До участі у конкурсі приймаються зафільмовані
твори (тривалість стрічки – не більше 5-ти хв) сучасної авторської поезії. Мова творів – українська. Вік
учасників (16-35 років). Винагорода: іменна статуетка.

Детальніша інформація: https://goo.gl/DZqOCr та реєстрація:
https://goo.gl/qBggaR . E-mail: vityakyurii@gmail.com
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Всеукраїнський форум
«Image Mapping»

із

сільського

туризму

Термін подачі заявки: до 5 квітня 2017 року.
21-22 квітня 2017 року в місті Вінниця відбудеться всеукраїнський форум присвячений
сільському/зеленому туризму за підтримки посольства Фінляндії в Україні. Основною темою заходу
буде обговорення міжсекторних моделей співпраці в громадах, агротуристичні кластери, використання
місцевого культурного, природного та соціального потенціалу громад для розвитку галузі У Форумі
візьмуть участь люди зацікавлені в розвитку зеленого/сільського туризму в своїх громадах та загалом
в Україні, представники влади, бізнесу та громадянського суспільства.

Детальніша інформація та реєстрація:

Тренінг «Запобігання та
гендерного насильства»

https://goo.gl/vyWg1y

протидія

проявам

Термін подачі заявки: до 5 квітня 2017 року.
Організатор: ГО «Єдність» (м. Тернопіль). У рамках проекту «Становлення гендерної рівності у
суспільстві», що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу, запрошуються всі охочі
відвідати безкоштовний тренінг «Запобігання та протидія проявам гендерного насильства».

Детальніша інформація та реєстрація:

https://goo.gl/TSybSm

Викладачі для Літнього табору IBS для
старшокласників у Львові
Термін подачі заявки: до 7 квітня 2017 року.
Організатор: Освітня компанія IBS Education (м. Київ). Запрошуються викладачі та спеціалісти з
маркетингу, бізнесу, фінансів, PR, IT, права, журналістики, психології, HR, туризму, логістики,
архітектури, дизайну, політології, менеджменту до участі в тренінгу від викладачів профорієнтаційних
таборів IBS. Окрім Києва, профорієнтаційні табори IBS відбудуться у Львові, Харкові та Дніпрі.

Контактна інформація:

063-128-50-11 Олександр; info@ibs-edu.com.ua

Конкурс для українських міст на
проведення «Майстерні міста 2017»
Термін подачі заявки: до 9 квітня 2017 року.
Організатор: проект «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (м. Львів). В
рамках конкурсу 3 міста-переможці зможуть отримати фінансування у сумі до 2.000 євро (кожне).
Також проект надаватиме консультації під час підготовки та реалізації заходу. Переможців
визначатиме журі у складі представників Управління охорони історичного середовища Львівської
міської ради, Інституту міста та GIZ.

Детальніша інформація: https://goo.gl/X2IHE1 .
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Кліматично-освітній тур «Генерація 4.0»
Термін подачі заявки: до 9 квітня 2017 року.
Організатор: УМКА (Українська Молодіжна Кліматична Асоціація), за підтримки Представництва Фонду
ім. Гайнріха Бьолля в Україні. Запрошуються студенти коледжів та ВНЗ у містах України на
кліматично-освітній тур «Генерація 4.0» містами України (Київ 22-23 квітня, Львів 13-14 травня, ІваноФранківськ 20-21 травня).

Детальніша інформація: https://goo.gl/VQ2nTQ .

Безкоштовне навчання на курсі веб-програмування
Термін подачі заявки: до 10 квітня 2017 року.
Організатор: LOGOS IT Academy (м. Львів). Конкурс на безкоштовне навчання на Курсі «Основи webрозробки». Для запису на курс здійснюється відбір - тобі потрібно написати мотиваційний лист в
обсязі від 200 до 1000 слів, в якому розповісти, як ти бачиш свою кар’єру в ІТ. Відбір
здійснюватиметься на підставі мотиваційних листів.

Детальніша інформація: https://goo.gl/56Ttwe

Подорож в Умань
Термін подачі заявки: до 10 квітня 2017 року.
Організатор: Uman Travel. До участі запрошуються: журналісти, громадські діячі та творчі особистості,
що мають зв’язки з ЗМІ свого міста, віком від 18 до 35 років. Умова: по завершеню проекту, протягом 2
тижнів, розмістити матеріал про Умань на сайті в газеті чи на ТВ свого міста.

Детальніша інформація та реєстрація:

https://goo.gl/b1FI9L .

Енергоефективна
громада:
можливості
локальних змін (19-20, м. Хмельницький, семінар)

для

Термін подачі заявки: до 12 квітня 2017 року.
Організатор: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні, ГО «Еко-клуб» (м. Рівне). Партнер ГО «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». Конкурс заявок на участь у семінарі
«Енергоефективна громада: можливості для локальних змін». Семінар проводиться для представників
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Детальніша інформація та реєстрація:

https://goo.gl/AjpiWs .

Волонтери в «Інститут Сковороди»
Термін подачі заявки: до 14 квітня 2017 року.
Організатор: волонтерський проект «Інституту Сковороди». Запрошуються нові учасники для
організації курсів та розмовних клубів, онлайн розсилки для охочих, надання індивідуальних
консультацій для охочих вивчати мову, створення відео та аудіо матеріалів, підготовки матеріалів
підручника української мови (українсько-англійська версія).

Детальніша інформація: http://skovorodainst.com.ua/volonteram та
реєстрація: https://goo.gl/w94n0r
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Грант від громадського ресторану Urban
Space 100
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2017 року.
Організатор: Громадський ресторан Urban Space 100 (м. Івано-Франківськ). Ґрантова програма від
Urban Space 100 спрямована на підтримку некомерційних проектів з розвитку Івано-Франківська.
Подавати свій проект може будь-хто з будь-якого куточка України. Тематика може бути різною, проте
всі проекти повинні бути спрямовані на розвиток міського середовища та реалізовані в м. ІваноФранківськ.

Детальніша інформація: http://urbanspace.if.ua/uk/get_grant .

Магістерська програма навчання у Словаччині
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2017 року.
Організатор: Братиславський економічний університет, Братиславський університет ім. Каменського.
Фундація Пента обирає кількох серед кращих українських студентів та повністю оплачує навчання на
магістерських програмах найкращих університетів Словаччини та надає щомісячну стипендію у розмірі
EUR 300. Пропоновані напрямки навчання: міжнародні фінанси, медицина, математика, фізика,
інформатика.

Детальніша інформація: https://goo.gl/Ccgo7W

Вакансії у неполітичному інтернет-виданні
Na Chasi
Термін подачі заявки: до 20 квітня 2017 року.
Вакансія журналіста-перекладача (можна — віддалено) для написання та перекладу текстів з
англійської мови. Тематика — ІТ-бізнес, стартапи, креативні індустрії, розумні міста та технології.

Детальніша інформація: http://bit.ly/nachasi-translator .
Вакансія SMM-менеджера (можна — віддалено) для роботи з аудиторіями сторінок інтернет-видання у
Facebook та Twitter. Детальніша

інформація: http://bit.ly/nachasi-smm .

Програма створення Національної мережі тренерів
відкритих даних
Дата проведення: 24—27квітня 2017 року.
Організатор: ГО «Агенція журналістики даних» (м. Київ). Конкурс на участь у тренінгу, який дозволить
здійснити справжній прорив у роботі з відкритими даними в українських містах. Навчання
безкоштовне, учасникам забезпечується проїзд та проживання на час тренінгу.

Детальніша

інформація:

http://texty.org.ua/d/static/tot

https://goo.gl/lt9qHF
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Лабораторія інновацій в Данії
Термін подачі заявки: до 1 травня 2017 року.
Організатор: UNLEASH (м. Копенґаґен). Запрошуються представники країн всього світу до участі в
роботі інноваційної лабораторі щодо розвитку довгострокових цілей сталого розвитку.
У серпні 2017 року переможці конкурсу протягом 9 днів спільної праці в Данії створюватимуть реальні,
масштабовані рішення для цілей сталого розвитку. Актуальні теми 2017 року: вода, їжа, енергія, стійке
виробництво і споживання, освіта, міська стійкість, охорона здоров'я.

Детальніша інформація: http://unleash.org/innovation-lab-2017.

Літня школа з конфліктно-чутливої журналістики у
Лейпцігу та Берліні
Термін подачі заявки: до 30 квітня 2017 року.
Організатор: Молдова-Інститут Лейпциг (МІЛ) у співпраці з Інститутом комунікаційних та медійних наук
відділення журналістики Лейпцігського університету. Проект фінансується Німецькою службою
академічних обмінів (DAAD). Літня школа призначена для німецьких, молдовських, грузинських,
вірменських та українських студентів, аспірантів, молодих вчених і викладачів ВНЗ факультетів
журналістики та комунікаційних наук, а також студентів інших соціальних і гуманітарних дисциплін, які
розглядають можливість подальшої роботи журналістами.

Детальніша інформація: https://goo.gl/wt73pF .

Запрошення до гри «ЗВИТЯГА – 2017»
Термін подачі заявки: до 6 травня 2017 року.
Організатор: ГО «Всеукраїнський молодіжний рух «Національний Альянс» (м. Луцьк). Участь у грі
щороку беруть понад 300 юнаків та дівчат із всієї України. Перемогу у грі здобуває сотня, яка утримає
свій прапор та здобуде прапор свого суперника. Участь безкоштовна.

Детальніша інформація: http://zvytjaga.org.ua

Постійний конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські
зміни в Україні»
Термін подачі заявки: 15 травня 2017 року.
Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
у співпраці з
«Європейською правдою», в рамках проекту «Просування реформ в регіони». Передбачається, що
виконання проекту сприятиме підвищенню обізнаності редакторів ЗМІ, провідних журналістів щодо
відносин між ЄС та Україною і щодо процесу реформ, які підтримуються ЄС. В рамках конкурсу
пріоритет надається засобам масової інформації, що функціонують за межами столиці.

Детальніша інформація: http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338 .
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Конкурсний відбір програми «Всесвітні студії» на
отримання грантів на навчання за кордоном
Термін подачі заявки: до 15 травня 2017 року.
Організатор: Фонд Віктора Пінчука. Можливість талановитим молодим українським студентам та
професіоналам отримати гранти на навчання за магістерськими програмами в кращих університетів
світу. Обов’язковою вимогою до усіх отримувачів грантів є зобов’язання по завершенню навчання за
кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом щонайменше 5 років.

Детальніша інформація: http://worldwidestudies.org .

Міжнародний молодіжний проект «Історія
починається в родині…»
Термін подачі заявки: до 15 травня 2017 року.
Організатори: Міжнародна громадська організація "Основи свободи", Міжнародний дім зустрічей
молоді в Освенцимі, Фундація Нижньосаксонських місць пам’яті/Miсце пам’яті Берґен-Бельзен).
Проект є відтворюваним за задумом і спирається на спільні зустрічі та навчання молоді з Польщі,
Німеччини та України. Результати проекту будуть публічно представлені у вигляді онлайнової
виставки зібраних учасниками родинних історій на сторінці проекту www.dialogue-of-generations.org.

Детальніша інформація: https://goo.gl/PgVj7u .

VII літня школа «Соціальна думка митрополита
Андрея Шептицького»
Термін подачі заявки: до 17 травня 2017 року.
Організатор: Інститут релігії і суспільства УКУ (м. Львів). До участі у навчанні запрошуються студенти
гуманітарних студій, мирянські та громадські активісти, а також усі, хто бажає поглибити знання
християнського суспільного вчення (незалежно від релігійно-конфесійної приналежності). Вік учасників
18–40 років. На завершення курсу учасники отримають сертифікат. Організатори покривають
фінансові витрати на проживання та харчування учасників, а також виготовлення матеріалів семінару.
Транспортні витрати покривають самі учасники.

Детальніша інформація: https://goo.gl/7p9HxY

Всеукраїнський молодіжний фестиваль «Крок у
майбутнє» у Запоріжжі
Термін подачі заявки: до 18 травня 2017 року.
Організатор: Запорізький обласний центр молоді, за підтримки Міністерства молоді та спорту України.
До участі запрошуються спікери/тренери, які можуть поділитися досвідом у межах тематики проекту та
учасників, які прагнуть до саморозвитку. Основні завдання проекту: перейняття досвіду у фахівців в
сфері працевлаштування з різних областей України з подальшим впровадженням; створення
платформи для спілкування молодіжних працівників та лідерів України у сфері працевлаштування
молоді; напрацювання рекомендацій для вдосконалення роботи з працевлаштування молоді в Україні.

Детальніша інформація та реєстрація:
6
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Конкурс відео на тему енергозбереження
Термін подачі заявки: до 23 травня 2017 року.
Організатор: Представництво ЄС в Україні (в особі проекту Еuroquiz). Цього року Представництво
пропонує зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у побуті українці, так і для
благополуччя усієї країни. Роботи приймаються у двох категоріях: професіоналів (ті, що мають освіту
та професійний досвід у сфері виробництва відео) та аматорів.

Детальніша інформація: http://euroquiz.org.ua/video-contest .

Конкурс на іменні стипендії Верховної ради України
для найталановитіших молодих учених
Термін подачі заявки: до 1 червня 2017 року.
До участі запрошуються науковці, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували
матеріали докторської дисертації, прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту.
Стипендії надаються терміном на один рік ученим, які здійснюють фундаментальні дослідження та
збагатили науку визначними здобутками. Вік осіб, які претендують на здобуття стипендії, не повинен
перевищувати 35 років станом на 1 червня 2017 року.

Детальніша інформація: https://goo.gl/Izxz3n .

Всеукраїнський конкурс «Репортери надії в
Україні»
Термін подачі заявки: до 7 червня 2017 року.
Організатор: Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки
французької асоціації «Репортери надії». Конкурс на кращу статтю, репортаж чи програму, яка є
«інформацією-носієм рішень», тобто не лише розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує
шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій. Матеріали подані на конкурс мають бути опубліковані,
озвучені, показані у будь-яких українських засобах масової інформації (українською або російською
мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ з 8 червня 2016 року до 7 червня 2017 року

Детальніша інформація: https://goo.gl/nJWX38.

Стипендії на англомовне навчання в Польщі
Термін подачі заявки: до 31 липня 2017 року.
Організатор: Університет інформаційних технологій та менеджменту в Жешуві (Польща) пропонує
стипендії на новому перспективному англомовному напрямі навчання – Авіація загального
призначення. УІТМ є єдиним вищим навчальним закладом в Польщі і в Центрально-Східній Європі,
який пропонує такий напрям навчання.

Детальніша інформація: http://bit.ly/отримуй-стипендію.
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«Твоя країна» – економні подорожі Україною для
студентів
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор:

Фундація регіональних ініціатив. Всеукраїнський проект «Твоя країна». Запрошуються студенти віком
18-25 років з різних міст України. Учасникам покриваються витрати на проживання, екскурсії і частково
на харчування. Після повернення додому описати свої враження у форматі запису для блогу, щоб
розмістити його на сайті проекту.

Детальніша інформація: https://goo.gl/ugSQS5 .

Резиденція для письменників і перекладачів в
Латвії
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Міністерство культури Латвії. Міжнародний будинок письменника і перекладача пропонує
літераторам всіх країн місце для творчості в одному з найкрасивіших міст Латвії на узбережжі
Балтійського моря - Вентспілсі; можливість проживання і роботи в Міжнародному будинку
письменника і перекладача протягом чотирьох тижнів; можливість отримання заохочувальної
стипендії (280 EUR); зустрічі з письменниками та перекладачами з різних країн; можливість участі в
колективних творчих проектах - фестивалях, семінарах.

Детальніша інформація: http://www.ventspilshouse.lv/index_ru.php .

Стипендіальна програма Фонду Фрідріха Еберта
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Фонд Фрідріха Еберта. FES підтримує також іноземних заявників, які вже навчаються в
Німеччині на момент подачі заявки. До 80 студентів з Африки, Азії, Латинської Америки та Східної
Європи можуть претендувати на програми стипендій щороку, за винятком тих , хто вже отримує деяку
підтримку з державних джерел.

Детальніша інформація: http://www.fes.de/studienfoerderung/information-in-english .

Освітня десятиденна поїздка в Ізраїль «Таглит»
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Єврейський студентський культурний центр «Гілель». Ідея проекту полягає в тому, що
кожна людина віком від 18 до 26 років, у якої є єврейські корені має право, один раз у житті побувати в
Ізраїлі безкоштовно.

Детальніша інформація: http://www.hillel.su/styles/taglit.html .
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Стипендії для митців від Італійського
дослідницького центру Fabrica
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Дослідницький центр і студія Fabrica (Італія). Взяти участь у програмі можуть
програмісти, архітектори, графічні дизайнери, музиканти, письменники, режисери, фотографи,
журналісти, ілюстратори, аніматори. Організатори оплачують учасникам квиток до Італії, житло у
Тревізо, обіди з понеділка до п’ятниці, медичну страховку, а також надають щомісячну стипендію на
особисті витрати.Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови.

Детальніша інформація: http://www.fabrica.it/apply .

M-gate.org – пошукова система освітніх програм
для медиків
Відкрита база стажувань, курсів, грантів та інших навчальних програм для медиків всіх ланок та
спеціальностей. Вже зараз на платформі розміщена інформація про більше ніж 700 пропозицій, 90% з
яких безкоштовні та доступні для українців. Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate, котрий
окрім сайту створює можливості для навчання медиків в Україні та за кордоном.

Детальніша інформація: https://www.m-gate.org/ua .

Безкоштовне і дистанційне вивчення польської
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Фундація «Вікно на схід». Платформа polskijazyk.pl дає можливість безкоштовно і
дистанційно вивчати польську мову на рівнях від А1 (початківець) до B2 (вище середнього). Курси
розробила одна з провідних польських фірм з багаторічним досвідом навчання іноземців польської
мови.

Детальніша інформація: http://www.polskijazyk.pl/ua .

Курс «Підприємництво. Власна справа в Україні»
Термін подачі заявки: безтерміново.
Організатор: Prometheus. Курс є повністю безкоштовним. Все що Вам знадобиться,– доступ до мережі
Інтернет на швидкості, достатній для перегляду відеолекцій. Тривалість курсу – 5 тижнів. Всі
матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні й після його завершення.

Детальніша інформація: https://goo.gl/lfhl8x .
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