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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти 
(липень — вересень 2017) 

 

Грант на наукову подорож ім. Богдана 

Сольчаника 
Термін подачі заявки: до 1 липня 2017 року. 

Тревел-грант ім. Богдана Сольчаника організовується з метою вшанування пам’яті Героя України, 
Героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника – історика, випускника ЛНУ, викладача Українського 
Католицького Університету. 

Переможці – учасники і організатори конкурсу проводять спільну прес-конференцію з цієї нагоди 
напередодні 25 липня – Дня народження Героя України Богдана Сольчаника. 

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

 

Конкурс есеїв InLiberty 
Термін подачі заявки: до 1 липня 2017 року. 

Щорічно InLiberty проводить конкурс студентських есеїв та літньої школи, присвячених навколишній 
соціальній реальності До участі в конкурсі запрошують студентів та нещодавніх випускників ВНЗ з 
пострадянських країн. Фіналісти конкурсу цього року отримають запрошення на літню школу InLiberty в 
Грузії, а його переможці – грошові призи. 

Детальніша інформація: http://contest17.inliberty.ru. 

 

Міжнародна літня Школа соціальних інновацій та 
соціального підприємництва  
Термін подачі заявки: до 9 липня 2017 року. 

17-23 липня 2017 на о. Світязь відбудеться Міжнародна літня Школа Соціальних інновацій та 
соціального підприємництва, що організовується Українською Соціальною Академією. 

Щоб стати учасником, потрібно бути студентом, аспірантом або молодим фахівцем до 35 років і мати 
задум соціального бізнес-проекту, який Ви хочете втілити в життя. Знання англійської мови є 
обов’язковим.  Вартість – 2000 грн. Організатори забезпечують проживання та харчування учасників 
Школи. 

Детальніша інформація  та реєстрація: http://sise-07.ticketforevent.com. 
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Відбір студентів Української Академії 

Лідерства на 2017-2018р. 
Термін подачі заявки: до 10 липня 2017 року. 

Українська Академія Лідерства (УАЛ) — це програма особистісного та суспільного розвитку, головним 
елементом якої є 10-місячний курс розвитку особистості та лідерства для випускників середніх шкіл. 
Тривалість програми - 10 місяців (вересень 2017 - червень 2018). 

Детальніша інформація :  http://join.ual.org.ua  та реєстрація: 

https://goo.gl/i2Gp9M .   

 

Всеукраїнський конкурс DLA Piper для 

студентів-правників 2017 
Термін подачі заявки: до 10 липня 2017 року. 

DLA Piper запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі для студентів-правників, який київський 
офіс DLA Piper проводить вже багато років поспіль. Під час конкурсу зацікавлені студенти будуть 
оцінюватися в різних галузях та отримають можливість практичного використання отриманих знань. 

Детальніша інформація  та реєстрація: https://goo.gl/hzZMGx . 

 

Адміністратор до Digital-агенції Volta 
Термін подачі заявки: до 14 липня 2017 року. 

Основні завдання: офіс-менеджмент; пошук і оформлення інформації, ведення баз даних, організація 
графіка зустрічей, організація HR-процесів, відстеження строків завдань по проектам і контроль їх 
дотримання, виконання персональних доручень керівника. 

Обов'язкові вимоги: вкажіть назву вакансії в темі листа і резюме, додайте особисту фотографію і 
посилання на ваші профілі в соц. мережах і вкажіть побажання стосовно заробітної плати. 

Резюме: jobs@volta.one. 

 

ІV Конкурс інноваційних проектів 

«AgroChallenge 2017» 
Термін подачі заявки: до 15 липня 2017 р. 

Організатор: Фундація AgroChallenge, Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Науковий парк «Київська політехніка» та Інноваційна 
екосистема “Sikorsky запрошують взяти участь у ІV Конкурсі інноваційних проектів “AgroChallenge 
2017”. Конкурс проводиться в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2017». 

Детальніша інформація: http://agrochallenge.com.ua/view.php?id=5 .  
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Конкурс творчих робіт «Уроки війни та 

Голокосту - уроки толерантності» 
Термін подачі заявки: до 15 липня 2017 року. 

Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» за сприяння Міністерства освіти і науки України 
оголошує ХІV міжнародний конкурс творчих робіт школярів та вчителів, студентів та аспірантів «Уроки 
війни та Голокосту – уроки толерантності». 

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/RQ6voP . 

 

Small BIZ Awards 2017 
Термін подачі заявки: до 15 липня 2017 року. 

Організатор: European-Ukrainian Youth Policy Centre за підтримки Міністерства закордонних справ 
Німеччини в рамках ініціативи Democracy Study Centre. Small BIZ Awards 2017 — конкурс 
підприємницьких досягнень, створений з метою популяризації кращих бізнес-практик в Україні 
виключно у сферах, необхідних для сталого розвитку. 

Переможці в номінаціях будуть нагороджені почесними відзнаками, а також отримають можливість 
здобути консультаційну підтримку та практичну допомогу щодо просування власної справи від 
експертів та партнерів  

Детальніша інформація: http://smallbiz.com.ua . 

 

Прийом конкурсних робіт на фестиваль 

«Де кіно. Епізод 2» 
Термін подачі заявки: до 17 липня 2017 р. 

Роботи конкурсних робіт на фестиваль «Де кіно. Епізод 2» приймаються у п’яти номінаціях: «фільм на 
мобільний телефон», «вебізод», «драма», «комедія», «жахи». Хронометраж робіт – до 7 хвилин.  

Володар Гран-прі фестивалю отримає 50 000 грн, переможці у номінаціях по 15 000 грн. Окрім 
грошових призів, учасники фестивалю зможуть показати свою роботи на великому екрані для 
кількатисячної аудиторії фестивалю та зарекомендувати себе на ринку українського кіно. 

Фестиваль «Де кіно. Епізод 2» відбудеться 22–23 вересня у Києві. В програмі очікуються майстер-класи 
відомих українських і світових діячів, кіноперегляди, фуд-корти та розваги для дорослих і дітей. 

Детальніша інформація: http://dekino.com.ua. 
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Безкоштовна вища освіта для осіб з вадами 

слуху 
Термін подачі заявки: до 20 липня 2017 р. 

Завдяки проекту Академії праці, соціальних відносин і туризму (м.Київ) є можливість отримати якісну та 
водночас безкоштовну вищу освіту для осіб, що мають інвалідність по слуху, за кошти Фонду 
соціального захисту інвалідів.  

Розпочато формування груп для навчання на заочній формі навчання за спеціальністю «ФІНАНСИ» 
(старт навчання - жовтень 2017р., подача документів - 12-20 липня 2017р.). Також є можливість 
безкоштовно го навчання й для інвалідів з іншими проблемами здоров’я. 

Детальніша інформація: https://www.socosvita.kiev.ua/admission/order  та 

реєстрація: https://goo.gl/mjZXH7 . 

 

Конкурс «Taking the Stage 2017» 
Термін подачі заявки: до 23 липня 2017 р. 

Британська Рада оголошує програму «Taking the Stage 2017» для українських театрів і режисерів. 
Перевага в заявках надаватиметься режисерам із досвідом не більше 5 вистав на професійній сцені.  

Переможці конкурсу Taking the Stage 2017 отримають авторське право на заявлений ними твір на один 
рік, менторство британських та українських режисерів на період випуску вистави, грант у розмірі 30 тис. 
грн у бюджет майбутньої вистави, медіапідтримку від Британської Ради та можливість стажування в 
театрах-партнерах конкурсу (за умови знання англійської на рівні, не нижчому за В2). 

Детальніша інформація: http://www.britishcouncil.org.ua/theatre2017 . 

 

ІІІ каталог української документалістики: 
прийом заявок  
Термін подачі заявки: до 28 липня 2017-го року. 

Організатор: Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.  
Оголошено прийом заявок проектів до нового, третього видання каталога, куди ввійдуть фільми та 
кінопроекти 2016 – 2018 років випуску, а також роботи, що перебувають зараз на етапі розробки й 
виробництва. 

Важливо, аби Україна була зазначена як країна виробництва (основна чи як копродукція). Окрім того, у 
каталозі буде опубліковано інформацію про незалежних продюсерів, продакшн-компанії, кіно- та 
телестудії, які займаються виробництвом документального кіно, про кінофестивалі, що працюють із 
документальними фільмами, і про дистриб’юторів неігрового кіно в Україні. 

Детальніша інформація  та реєстрація: http://docudays.org.ua/catalog-ukr-doc  
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Прийом заявок на музичний шоукейс-

фестиваль MENT Ljubljana 2018  
Термін подачі заявки: до 1 серпня 2017 року. 

Словенський шоукейс-фестиваль MENT Ljubljana відкрив прийом заявок для музичних проектів. Участь 
дозволить вам  не лише виступити серед найцікавіших артистів Європи, але й отримати шанс 
познайомитися з представниками музичної індустрії, отримати потрібні контакти і забезпечити розвиток 
своєї кар'єри на міжнародному рівні. У 2018 році MENT Ljubljana пройде з 31 січня по 2 лютого. 

Детальніша інформація: https://www.gigmit.com/gigs/ment-ljubljana-festival-in-different-

venues-9589. 

 

Міні-гранти для роботи з дітьми героїв 

АТО 
Термін подачі заявки: до 1 серпня 2017 року. 

Організатор:  «Львівська освітня фундація» та проект «Старший брат». Основна мета програми - 
підтримати дитину героя АТО через регулярні цікаві освітні заходи, корисне дозвілля та спілкування з 
наставником. Програма є міні-ґрантовою: наставнику покриваються витрати на закупівлю канцтоварів, 
спорттоварів та інших необхідних матеріалів.  

Більше інформації про проект можна знайти на сторінці "Львівської освітньої фундації, а також у групі 
Facebook - "Старший брат" - наставництво для дітей героїв АТО". 

Детальніша інформація та реєстрація: https://goo.gl/VVrk3r.  

 

Всеукраїнський конкурс бібліотечних 

інтернет-сайтів 
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2017 року. 

Організатор: Українська бібліотечна асоціація. До участі у Конкурсі допускаються сайти бібліотечних 
установ будь-якої відомчої підпорядкованості, які вчасно подали заявку на участь у Конкурсі.  

Бібліотеки-переможці Конкурсу можуть повторно подавати заявку на ту ж саму номінацію не раніше, ніж 
через 2 роки. Переможці Конкурсу визначаються в кожній з номінацій у відповідності до набраних балів, 
нагороджуються дипломами, подарунками та можуть розмістити у себе на сайті банер «Переможець 
Всеукраїнського конкурсу бібліотечних інтернет-сайтів». 

Детальніша інформація: https://goo.gl/SnqoHz . 
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Всеукраїнський конкурс «Творчий злет: 

молодий бібліотекар року» 
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2017 року. 

Конкурс організовується та проводиться Президією та Молодіжною секцією Української бібліотечної 
асоціації (далі – МС УБА) на засадах відкритості, прозорості та гласності щорічно у межах відзначення 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

Участь у Конкурсі можуть брати молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж роботи у 
бібліотеці не менше 1 року.  

Для участі необхідно заповнити анкету та створити відеоролик, який має продемонструвати основні 
види діяльності молодого бібліотекаря, показати його професійний досвід, підготовку і впровадження 
власних проектів у межах бібліотеки чи галузі загалом, участь у роботі УБА та МС УБА, активну 
громадську позицію тощо. 

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

 

Всеукраїнський конкурс літературних 

творів бібліотечних працівників  
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2017 року. 

Організатор: Українська бібліотечна асоціація. На конкурс приймаються опубліковані та неопубліковані 
літературні твори у жанрі статей, есе, нарисів, поезій, що відображають авторське сприйняття 
діяльності бібліотеки, її ролі у соціально-культурному житті громади, сучасне бачення професії 
бібліотекаря, оригінальні погляди на проблеми і перспективи розвитку бібліотеки, цікаві випадки та 
події, пов`язані з бібліотеками та бібліотекарями.  

Детальніша інформація: https://goo.gl/Wf9VVL . 

 

Відзнаки Української бібліотечної 

асоціації: 
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2017 року. 

До 31 серпня 2017 р. Президія УБА приймає подання на відзнаки Української бібліотечної асоціації:     
За вiдданiсть бiблiотечнiй справi. За внесок в бібліотекознавство. За внесок у розвиток бібліографії та 
бібліографознавства. За внесок у бібліотечну освіту. Бібліографічний посібник року 

Детальніша інформація: https://ula.org.ua/nagorodi-vidznaki . 
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Конкурс «Традиції зі смаком»  
Термін подачі заявки: до 31 серпня 2017 року. 

Організатор: БО «МБФ «КРОК НАЗУСТРІЧ» . Метою конкурсу є сприяння вихованню духовності та 
толерантності через сімейні традиційні цінності, пошук унікальних рецептів, що передаються з 
покоління в покоління. Це можуть бути страви єврейської, кримсько-татарської, вірменської, грецької та 
іншої кухні. 

Переможці будуть обиратися кожного місяця. На них чекають пам'ятні призи, дипломи та грошові 
винагороди. Кращі презентації будуть опубліковані в каталозі кулінарних шедеврів «Традиція зі 
смаком». E-mail: krok.nasustrich@gmail.com  

Детальніша інформація: http://talentscollection.com/uk/materials/show/tradiciji-zi-

smakom   

 

Всеукраїнський конкурс на здобуття 

звання «Бібліотека року» для бібліотек 

України  
Термін подачі заявки: до 1 вересня 2017 року. 

Організатор: Українська бібліотечна асоціація спільно із Міністерством культури України серед 
бібліотек України, незалежно від відомчого підпорядкування. 

Заявки на участь у Конкурсі приймаються Оргкомітетом до 1 вересня щороку в електронній формі. 
Оголошення результатів Конкурсу відбувається щороку, до 30 вересня – Всеукраїнського дня бібліотек. 

Детальніша інформація: https://goo.gl/6mM4CB  

 

Falling Walls Lab Kyiv 2017 
Термін подачі заявки: до 6 вересня 2017 року. 

Наймасштабніша наукова конференція в Україні Falling Walls Lab Kyiv 2017. Перший етап наукової 
конференції відбувається у Києві; у другому етапі переможці регіонального конкурсу їдуть представляти 
свої проекти на міжнародній конференції Falling Walls Conference у Берлін. 

Детальніша інформація : http://falling-walls.com/lab/apply  

 

Конкурс для жінок-підприємців 
Термін подачі заявки: до 9 вересня 2017 року. 

У Конкурсі мають право брати участь жінки - громадянки України віком від 18 років, засновниці чи 
власниці бізнесу, що функціонує на території Західної України, зареєстрованого в установленому 
законодавством України порядку.  

Детальніша інформація  та реєстрація: http://sulnatastulna.sow.in.ua . 
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Міжнародний конгрес у Кракові-Аушвіці 

«Молодь Європи за світ без насильства» 
Дата проведення: 20 вересня 2017 року. 

20-24 вересня у Кракові зберуться сотні молодих людей зі всієї Центрально-Східної Європи. 
Учасниками конгресу можуть стати старшокласники та студенти від 15 до 22 років зі всієї України. На 
конрес також приїде молодь з Чехії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії та Росії. 

Детальніша інформація: https://peaceblog.co/auschwitz . 

 

#MEETUP2017 Івент- Німецько-українські 

зустрічі молоді 
Дата проведення: 20 вересня 2017 року.   

#MEETUP2017 івент відбудеться 20–23 вересня в локації Alte Börse Marzahn у Берліні. Захоплива 
програма для знайомства, створення мережі та розвитку нових ідей та форматів! З лабораторіями, 
воркшопами та креативними майстернями, створеними діячами з України та Німеччини. 

Детальніша інформація:  https://www.meetup2017.de/uk . 

 

Нова онлайн-гра про Європу від 

Представництва ЄС в Україні 
Учасники ІІІ щорічної всеукраїнської онлайн-вікторино від Представництва ЄС зможуть перевірити свої 
знання про Європу, а найуспішніші з них отримають подарунки від Представництва Європейського 
Союзу в Україні: флешки, футболки та багато іншого.  

Організатори підготували дві категорії питань для учасників до 14 років та старших за цей вік. Усього за 
5 раундів, щоб завершити вікторину потрібно відповісти на 75 питань для учасників до 14 років та на 
125 питань для тих, хто старший 14 років.  

Детальніша інформація: http://www.euroquiz.org.ua. 

 

Соціальні Інвестиції: Відкритий Університет 
Майдану 
Як бути гідним та успішним членом громади та досягти позитивних зрушень у суспільстві та у власному 
житті. Відкритий Університет Майдану – перший в Україні рух із впровадження громадянської освіти. 
Навчальні курси від провідних викладачів бізнес-шкіл, громадського сектору, практиків з бізнесу та 
соціальної сфери сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань.  

Детальніша інформація та реєстрація: http://online.vum.org.ua. 
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