
1. КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ З 

АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 28.02.2020  
Веб-сайт: docs.google.com 

23 грудня 2019 року, почався конкурс спільних 
українсько-американських науково-дослідних проєктів з 
фундаментальних або прикладних досліджень в галузі 
альтернативної енергетики. Пріоритетні напрями – фотовольтаїка 
та біопаливо. 

Проєкти виконуватимуться у 2020-2021 роках. 
Конкурс оголосили Міністерство освіти і науки України і Фонд цивільних 

досліджень та розвитку США (CRDF Global) за програмою «Спільні наукові проєкти» для 
українських і американських вчених. 

Проєктні пропозиції приймаються до 28 лютого 2020 року (включно). 
Для участі у конкурсі потрібно: 
Подати проєкт до CRDF Global через електронну систему подачі проєктів за 

посиланням. 
Подати проєкт до МОН: 
в паперовому вигляді (усі матеріали зібрані в одну папку); 
заявку на електронному носії; 
заповнити форму з короткою інформацією про 

пропозицію: https://forms.gle/snBPsJbiuSnbR44D6. 
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня 

конкурсу (за датою на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, м. Київ, 
бульвар Тараса Шевченка, 16), а також зареєстровані в канцелярії: 

у разі надсилання поштою – кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті поштового 
відправлення повинен датуватися не пізніше 28 лютого 2020 року); 

у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для 
листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16). 

Українським науковцям необхідно подати такі документи для участі у конкурсі: 
супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я першого заступника 

Міністра освіти і науки, Полюховича Ю. Ю., із обов’язковим зазначенням назви спільного 
проєкту в межах конкурсу; 

заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами 
із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному 
носії); 

лист від організації-співвиконавця спільного проєкту на бланку установи-заявника; 
акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проєкту – 1 

прим.; 
анотація проєкту українською мовою з підписом керівника проєкту – 1 прим. 
Контактна інформація 
Міністерство освіти і науки України 
Савіна Олена Василівна 
+38 (044) 287 82 35 
a_savina@mon.gov.ua 
CRDF Global 
Головний офіс «CRDF Global»: 
Крістоффер Едісон 
+1-703-600-3469 



caddison@crdfglobal.org 
Представництво «CRDF Global» в Україні: 
Тараненко Любов Євгенівна 
+380 067 536 09 08 
ltaranenko@crdfglobal.org 

 
2. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ 

КОНКУРС СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ  
«КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ В УКРАЇНІ: МИНУЛЕ, 

ТЕПЕРІШНЄ, МАЙБУТНЄ» 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 01.03.2020  
Веб-сайт: fulbrightcircle.org.ua 
  
До уваги адміністраторів закладів вищої освіти, студентів, викладачів, аспірантів та 

їхніх керівників. З нагоди 100-річчя культурної дипломатії в 
Україні БО “Українське фулбрайтівське коло” та Програма 
імені Фулбрайта в Україні оголошують Всеукраїнський 
науково-практичний конкурс студентських робіт  «Культурна 
дипломатія в Україні: минуле, теперішнє, майбутнє». 

До участі в конкурсі запрошуються студенти різного 
фаху з усіх регіонів України. 

Усі бажаючі взяти участь у Конкурсі надсилають заявку 
на участь (додаток 1) та оформлену згідно до 
вимог конкурсну роботу на електронну 
адресу: fulbright.alumni.ua@gmail.com до 1 березня 2020 
року. Журі оцінює конкурсні роботи, відбирає найкращі і 
надсилає запрошення до участі в інтерв’ю до 15 квітня 2020 

року. 
У травні 2019 р. в м. Києві відбувається нагородження переможців конкурсу 

цінними призами. Участь / перемога в Конкурсі підтверджується сертифікатом. За 
результатами Конкурсу видається електронний збірник найкращих робіт. 

Деталі конкурсу за посиланням. 
 

3. МІЖНАРОДНА ПРЕМІЯ ІВАНА ФРАНКА 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 01.03.2020  
Веб-сайт: frankoprize.com.ua 
  

З 15 січня Фонд Франка розпочав приймати наукові 
роботи на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка у 2020 
році. Про це повідомив директор фундації Ігор Курус. 

Обов’язковою умовою участі є 
заповнення електронної  форми. А три екземпляри наукової 

роботи у друкованому вигляді з автографом автора слід надіслати поштою на адресу 
Комітету Премії (01030, м. Київ, вул. Володимирська, 48А, оф. 15). 

Рекомендувати наукову працю на здобуття Премії може або академічна установа, 
заклад вищої освіти України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, 
або лауреати Премії попередніх років. 



«Наукові роботи-претенденти мають мати міжнародне значення,  належати до 
соціально-гуманітарних дисциплін і ґрунтуватися на засадах наукового осмислення 
історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України. 
Монографії мають бути опубліковані у 2017-2019 роках та мати ISBN», – наголосив 
директор Фонду І. Франка. 

Комітет премії прийматиме наукові праці з 15 січня до 1 березня 2020 року. З 
умовами участі у конкурсі на здобуття Міжнародної премії ім. Івана Франка можна 
ознайомитися за посиланням http://frankoprize.com.ua/index.php/uk/2016/02/01/600/ 

Міжнародну премію імені Івана Франка присуджують щорічно з 2016 року. 
Лауреати Премії отримують грошову винагороду (у 2016 і 2017 роках преміальний фонд 
становив 500 тисяч гривень, у 2018 і 2019 роках – 400 тисяч гривень) та золотий знак. 

Урочиста церемонія нагородження лауреатів відбувається щороку 27 серпня – у 
День народження Івана Франка на його батьківщині. 

Нагадаємо, у 2016 році Премію здобув Любомир Гузар, Верховний 
Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької 
церкви. У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент 
Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та  академік, почесний професор 
Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій. У 2018 році 
перемогу здобула професорка Українського католицького університету (Львів) та 
Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник та доцент кафедри 
Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році 
нагороду дістала докторка філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні 
(Італія). 

 
4. 2020 RESEARCH GRANTS "HOLODOMOR RESEARCH 

AND EDUCATION CONSORTIUM" (TORONTO) 
Країна: Канада;  
Дедлайн: 01.03.2020  
Веб-сайт: hsozkult.de 
  
Консорціум з дослідження і викладання Голодомору (Торонто, Канада) приймає 

заявки на надання фінансування: 1) для підтримки досліджень, в фокусі яких знаходиться 
Голодомор; 2) для публікації результатів; 3) для організації конференцій і участі у них. 
Розмір: до 7000 канадських доларів (для індивідуальних заявників). 

 
The Holodomor Research and Education Consortium (HREC) 

announces its 2020 Research Grants Competition. Grants are intended 
to support research that expands our knowledge and understanding of 
the Holodomor; publication and translation of research results; 

preservation of materials; and organization of and participation in academic forums. Examples of 
research that could be supported include the policies of foreign governments during 
collectivization and the Holodomor; the fate of various groups living in Ukraine (ethnic, social, 
etc.) ; diaspora communities and their kin in Soviet Ukraine; and the Holodomor at the national 
and sub-national levels (eg., oblasts, raions, villages). Grants to individuals will not exceed 
C$7,000.00, with most grants ranging from C$1,000.00 to C$3,000.00 in the past years. HREC 
also accepts proposals for larger collaborative projects that engage scholars and institutions from 
both in and outside Ukraine. 

Applications are to be submitted through the CIUS Awards 
Portal: https://cius-awards.artsrn.ualberta.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2FSubmission%2FCre
ate%3Ftype%3DSubmission%26eventItemDef%3D83.  

Deadline: March 1, 2020 



For more information, please visit www.holodomor.ca. 
Kontakt 
Marta Baziuk 
620 Spadina Ave 
14169234732 
hrec@ualberta.ca  
 

5. 5-ИЙ МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС 
«TRANS.HISTORY» ДЛЯ КРЕАТИВНИХ СТУДЕНТСЬКИХ 

ПРОЕКТІВ 
Країна: Європа;  
Дедлайн: 03.03.2020  
Веб-сайт: trans-history.org 
  
Цього року запрошуємо студентів з Молдови, України, Угорщини, Польщі, 

Словаччини та Чеської Республіки присилати нам свої інноваційні та креативні проекти в 
одній із трьох категорій: 

 Фільми 
 Графічні історії 
 Фото історії 

Ви можете обирати серед трьох запропонованих 
тем: 

 „Видатні єврейські громадяни моєї 
країни“ 

 „(Прихована) єврейська спадщина мого регіону“ 
 „Праведники світу* та важливість громадянської відваги“ 

*Ті люди, які не були євреями, але ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв 
під час Голокосту. Їхні історії розкривають те, що перетворює людей із простих свідків в 
активних учасників. 

Категорія: Фільми 
1. Перегляньте найкращі практичні зразки з 2016/17 та 2018/19: „Три 

синагоги“: https://youtu.be/r7jIZyzf8fM  і „Заповіт праведників 
світу“: http://y2u.be/8ZoKXr_volg  

2. Уважно прочитайте наші рекомендації та дотримуйтесь їх під час створення 
фільму. Найголовніше, майте на увазі, що ваш фільм повинен тривати від 5 до 10 хвилин. 

3. Напишіть, Завантажте фільм на youtube.com або будь-яку іншу 
медіа-платформу. 

4. Перейдіть на сторінку реєстрації, надішліть нам посилання на ваш фільм на 
YouTube, ваше ім’я, ім’я вашого вчителя, назву школи та міста. 

Покрокові інструкції  створення відео 
доступні англійською, українською, румунською та  російською мовами на нашому сайті 
«Trans.History». 

Категорія: Графічні історії 
1. Перегляньте три найкращі приклади створення графічних історій : 1, 2 та 3. 
2. Оберіть біографічну історію з бази даних Centropa (пріоритетно з України) 

натискаючи на  „ Interview database“ (База даних інтерв’ю)  та Шукай „By country“(країна) 
. Перегляньте біографію та наявні фотографії на вибрану вами біографію. 

3. Створіть свою графічну історію орієнтуючись на такі моменти: 
o Які частини біографії є для вас найбільш важливими? 
o Як ви можете розповісти спогади через графічну історію? 



o Якою буде основа для ваших малюнків ( уривки з біографії, сімейні 
фотографії очевидця чи інші джерела)? 

o Для кого ви це робите? 
o Яку думку (наприклад, про релігійну толерантність) ви б хотіли донести до 

вашої аудиторії? 
4. Перейдіть на Сторінку реєстрації, надішліть нам посилання на вашу роботу 

на одному із файлообмінних сервісів, ваше ім’я , ім’я вчителя , назву школи і міста. 
Категорія: Фото історії 
1. Перегляньте приклади та практичні поради щодо створення photovoice 

проекту у вашій громаді тут. 
2. A. Створіть власний проект єврейської спадщини, фотографуючи місцеві 

єврейські цвинтарі,  (колишні) синагоги або інші єврейські місця; дізнайтесь історію цих 
місць, та додайте їх до ваших фото. B. Крім того, шукайте фотографії та історії в базі 
даних Centropa (пріоритетно з України) та створіть свій власний єврейський сімейний 
альбом. Ви навіть можете взяти фото своїх бабусь і дідусів і порівняти їх з фотографіями 
єврейських сімей з України, які ви знайшли в базі даних Centropa. 

3. Перейдіть на Сторінку реєстрації, надішліть нам посилання на ваш проект 
на одному із файлообмінних сервісів, ваше ім’я, назву школи та міста. 

Контакти 
У вас є питання? Вам потрібна допомога в реалізації вашого проекту? Ми раді 

поділитися з вами практичними порадами. Залишайтесь з нами на зв’язку через 
нашу контактну форму, напишіть нам на competition@trans-history.org або приєднайтесь 
до нашої приватної групи Youth Competition group в Facebook. 

Кінцевий термін 
Будь ласка надішліть свої роботи через  сторінку „Реєстрація  проекту“  

до 03 березня, 2020. 
Переможці міжнародного конкурсу та призи 
1 місце: подарунковий сертифікат на електронне обладнання для вашої школи, 

вартістю 400 EUR 
2 місце: подарунковий сертифікат на електронне обладнання для вашої школи, 

вартістю 200 EUR 
3 місце: подарунковий сертифікат на електронне обладнання для вашої школи, 

вартістю 100 EUR 
Заохочувальні призи: квитки в кіно 
Переможців буде запрошено у Люблін, Польща, де їхні проекти будуть 

представлені під час офіційної церемонії нагородження 9 травня, 2020. Проекти які 
переможуть також будуть виставлені онлайн і розповсюджені у нашій глобальній освітній 
мережі. Ваша команда Trans.History 

 
 

6. BRUNEL UNIVERSITY LONDON PHD STUDENTSHIP 
FOR UK, EU AND INTERNATIONAL STUDENTS 

Країна: Англія;  
Дедлайн: 06.03.2020  

Веб-сайт: brunel.ac.uk 
  
Аспірантські стипендії 

в галузі матеріалознавства на 
навчання в Лондоні. 

This is an exciting PhD 
opportunity to work will various 



companies throughout Europe. Applications are invited for one full-time PhD studentship funded 
by the EU at Brunel University London. Successful applicants will receive an annual stipend of 
£17,002 plus payment of their full-time home/EU tuition fees, £4,260 per annum, for a period of 
36 months. Partial scholarships are provided for international students with funding up to 
£20,813 per annum for three years. International fees for 2018/19 are £18,000 per annum. The 
studentship will commence ASAP. 

BCAST is a specialty research institute focusing on solidification related research with an 
international reputation and is the host of the national centre of excellence in liquid metal 
engineering (the Future LiME Research Hub). Our research covers fundamental research, 
technological development and industrial applications in the field of solidification and materials 
processing. BCAST is well equipped with state-of-the-art facilities for both solidification 
processing and materials characterisation. See http://bcast.brunel.ac.uk for more information.  

The LightMe Project is an €11M EU Horizon 2020 project that involves over 20 partners 
throughout Europe. The successful candidate for this position will work in a larger team on the 
development of a pilot line for high pressure die cast aluminium and magnesium nanocomposite 
components. The research will focus on modelling and numerical simulation. This will require 
model development to adapt the existing casting models to the specific properties and 
solidification behaviour of nanocomposites. The work will also include: (1) modification of the 
pilot line to produce industrial scale castings; (2) optimisation of the casting process (3) 
evaluation of the mechanical properties of the final components. He/she will also be expected to 
work collaboratively with other members of the research group, and collaborate with and travel 
to other partners throughout Europe in order to contribute to the success of the project. 

Eligibility 
Successful candidates are required to have a first degree at or equivalent to 2:1 or above 

in a suitable engineering discipline, e.g. mechanical engineering, metallurgy, materials science, 
chemistry, physics, etc. A Master’s level qualification is desirable but not essential. Experience 
in numerical modelling, processing of metallic materials, skills in microstructural 
characterisation using various microscopy techniques and a working knowledge of mechanical 
testing of metallic materials is an advantage.  In addition, he/she should be highly motivated, 
able to work in a team and have good communication skills. 

How to apply 
Informal enquiries should be directed to Dr Brian McKay at brian.mckay@brunel.ac.uk  
If you wish to apply, please email the following 

to brian.mckay@brunel.ac.uk  AND cedps-pgr-office@brunel.ac.uk   
 Your up-to-date CV; 
 Your single A4 page, single-spaced personal statement setting out why you are 

interested in undertaking this project; 
 Your degree certificate(s) and transcript(s); 
 Evidence of your English language capability to IELTS 6.5 or equivalent, if 

appropriate; 
 Names and contact details for two academic referees. 

 
7. THE MAX PLANCK INSTITUTE FOR THE STUDY OF 

RELIGIOUS AND ETHNIC DIVERSITY FELLOWSHIP 
 
Країна: Германія;  
Дедлайн: 15.03.2020  
Веб-сайт: mmg.mpg.de 
  
Постдок в області вивчення етнічного та релігійного розмаїття від Інституту Макса 

Планка (Німеччина). 



The Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity 
(Department for Socio-Cultural Diversity) 
wishes to appoint highly qualified candidates 
for a number of research positions at the 
postdoctoral level. Applicants should have a 
degree in anthropology, sociology, political 
science, geography, or an interdisciplinary degree 
with a strong foundation in those disciplines. 
Successful applicants’ research interests, 
experience and publications should be relevant to 

themes and topics within the Department for Socio-Cultural Diversity (see www.mmg.mpg.de ). 
The Institute welcomes applications from researchers with either/both quantitative and 
qualitative research skills and experience. 

We are looking for high quality scholars wishing to work on their own projects and in 
collaboration with Institute colleagues concerning the following themes and relating to European 
or African contexts: 

(a) pro-diversity policies and practices, 
(b) organisations, institutions and diversity, 
(c) diversification and socio-demographic structures in cities. 
Initial contracts will be for a period of three years. Salary is based on the German 

collective bargaining agreement for civil servants (TVöD), level E 13. Applicants need to have 
submitted their PhD-thesis by 15 March 2020. 

Very good spoken and written English is required. The working language of the Institute 
is English. Work at the institute is required. 

Applications must be submitted electronically through the following portal: 
https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mpgs/mmg_scd_postdoc_2020.nsf/application  
 Applications should include: a cover letter describing the applicant’s career trajectory 

and interests, CV including list of publications, a short outline of a proposed research project 
(max. 500 words) relevant to one of the above themes, and the names and contact details of three 
potential referees. Deadline for all applications is 16 February 2020. We are planning to 
interview 23rd March 2020. All positions should begin between 1 June 2020 and 15 July 2020. 

The Max Planck Society is mainly funded by German Federal and State Governments 
(see www.mpg.de). Max Planck Institutes provide outstanding facilities, academic resources and 
intellectual environments for the support of independent research. Max Planck Institutes are not 
tied to universities. There are no teaching obligations for staff, but teaching and other forms of 
co-operation with universities is possible. 

The Max Planck Society wishes to increase the participation of women across the 
sciences. Applications from women are therefore particularly welcome. Following its 
commitment to equal opportunities employment policies, the Max Planck Society especially 
encourages applications from persons with a disability. 

For further details about the institute and its research, consult the website 
(www.mmg.mpg.de ). 

If you have specific questions, please contact Prof. Dr. K. Schönwälder 
(schoenwaelder@mmg.mpg.de ). 

 
8. ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 
«ЄВРЕЙСЬКІ СЮЖЕТИ В УКРАЇНСЬКОМУ 

ГУМАНІТАРНОМУ ДИСКУРСІ» 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 15.03.2020  
Веб-сайт: facebook.com 



 Єврейські студії УКУ спільно з КНУ ім. 
Т. Г. Шевченка, Єврейським Університетом в 
Єрусалимі та за підтримки фонду Невзліна 
організовують літню школу для дослідників 

CfP: Літня школа «Єврейські сюжети в 
українському гуманітарному дискурсі». 

18-25 червня, Славське, Україна 
Упродовж останніх 10-15 років 

єврейські студії в Україні розвиваються 
навколо декількох академічних осередків і 
формують вузьке коло спеціалістів, які 

поглиблено займаються дослідженням єврейської історії, мистецтва, літератури. 
Водночас, у силабусах університетських курсів поза спеціалізованими освітніми 
програмами, єврейські сюжети досі мало присутні. Також, великою рідкістю є 
дослідження окремих епізодів з історії та культури українського (чи 
центрально-східноєвропейського) єврейства в наукових роботах, підготованих у розрізі 
українських гуманітарних студій. Літня школа «Єврейські сюжети в українському 
гуманітарному дискурсі» орієнтована на молодих учених і викладачів закладів вищої 
освіти, які безпосередньо не спеціалізуються на єврейській історії чи культурі, але 
планують включити єврейські теми у свої дослідження чи свої курсів. 

Коло тем може залучати, але не є обмеженим до: 
- міжетнічних стосунків в ранньомодерну та модерну добу; 
- соціально-економічної історії; 
- культурних і релігійних процесів; 
- формування модерних націй; 
- історії ідей. 
Програма школи включатиме методологічні лекції і дискусії, презентації 

досліджень учасників та їх обговорення, індивідуальні консультації з викладачами. 
Кошти школи 
Організатори оплачують участь у школі, проживання, харчування та транспорт в 

межах України. 
Критерії участі. 
До участі в літній школі запрошуємо молодих українських учених і викладачів 

закладів вищої освіти (до 35 років) - маґістрантів, аспірантів, постдокторантів, асистентів і 
доцентів, які планують досліджувати єврейські сюжети в своїх наукових працях або 
висвітлювати під час лекційних курсів. 

Подання має включати: 
• Мотиваційний лист (до однієї сторінки), в якому учасники пояснюють місце і 

роль єврейських тем у власних дослідженнях або лекційних курсах; 
• CV зі списком публікацій (за наявності); 
• Одну рекомендацію (надіслати на мейл організаторів). 
Просимо надіслати зголошення до 15 березня 2020 року на мейл Владислави 

Москалець lada28@ucu.edu.ua . 
Відповідь про участь надійде не пізніше 22 березня 2020 року. 
Організатори школи – програма Єврейських Студій УКУ, історичний факультет 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Єврейський університет в 
Єрусалимі (Міжнародний центр викладання єврейської цивілізації) , фонд Надав (Ізраїль). 

 
9. ПРОЕКТ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО 

СЕКТОРУ» (USAID FST) 
Країна: США;  



Дедлайн: 31.03.2020  
Веб-сайт: molodnews.info 
 Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST), який 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується 
компанією DAI Global LLC, повідомляє про внесення змін до Щорічного оголошення про 
реалізацію програми (Оголошення) та запрошує до подання пропозицій на грантове 

фінансування (концепцій) потенційних 
партнерів,  зацікавлених у здійсненні заходів, що 
сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту у 
трансформації та стабілізації фінансового сектору 
України. 

Метою цього Оголошення є отримання 
заявок на фінансування в рамках грантової 
програми Проекту USAID FST. 

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, 
подані у відповідь на це Оголошення від таких 
видів організацій: офіційно зареєстрованих 
місцевих громадських організацій, асоціацій та 

суб’єктів господарювання приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових 
організацій. 

Грантова підтримка надаватиметься проектам, що займатимуться такими 
напрямками діяльності: 

 Підтримка фінансових бізнес-асоціацій з метою надання малим та середнім 
підприємствам (МСП) доступу до фінансування, допомога з визначенням нових ринкових 
сегментів, сприяння реформуванню законодавчої та нормативної бази, розробка 
фінансових інструментів і впровадження міжнародного досвіду та стандартів. 

 Фінансова інклюзія та розширення доступу до фінансування для фізичних 
осіб – підприємців, МСП, жінок та інших вразливих або не охоплених банківськими 
послугами верств населення. 

 Ініціативи щодо розгляду скарг або запитань про роботу фінансових 
установ. 

 Інновації для досягнення більш широких цілей фінансової інклюзії, у тому 
числі платіжні системи, застосунки для порівняння фінансових послуг та кредитування 
малого бізнесу або споживачів. 

 Фінтех-рішення, які можуть надати інструментарій для покращення роботи 
зі скаргами споживачів, а також унікальні методи підвищення рівня фінансової 
грамотності та загального фінансового добробуту. 

Процес розгляду пропозицій Проектом USAID FST складається з двох етапів. 
Спочатку необхідно надіслати концепцію (план попередньої діяльності) на 
адресу: GrantsFST@dai.com . Концепція має відповідати зазначеним в Оголошенні 
вимогам (форма концепції в додатку нижче). У разі схвалення концепції конкурсною 
комісією, до учасника звертаються з проханням скласти повну заявку, яка міститиме 
детальну інформацію щодо запропонованого проекту. Повна заявка подається лише на 
прохання Проекту USAID FST. 

Детальні інструкції щодо змісту та порядку подання концепції викладені 
у Розділі IV – Інформація про подання заявки Щорічного оголошення про реалізацію 
програми (в додатку нижче). 

Сума одного гранту може становити від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому 
еквіваленті. 

Термін фінансування діяльності за рахунок гранту може становити до 6 місяців. 
Всі грантові проекти повинні бути виконані до 30 жовтня 2020 року. 



Кінцевий термін подання концепцій: до 23:59 (за київським часом) 31 березня 
2020 року. Неповні концепції та концепції, що надійшли пізніше встановленого терміну, 
будуть автоматично відхилені. 

Усі концепцїї отримані вродовж дії цього Оголошення про реалізацію грантової 
програми будуть розглядатися на поточній основі. 

USAID FST може вирішити повністю або частково фінансувати вибрану заявку. 
USAID FST залишає за собою право запропонувати грант будь-якому учаснику конкурсу 
або не запропонувати жодному. 

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі 
заявок просимо звертатися до GrantsFST@dai.com . 

 
10. ІІІ КОНКУРС ІСТОРИЧНИХ ОПОВІДАНЬ 

«PROМИНУЛЕ» - 2020 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 05.04.2020  
Веб-сайт: litcentr.in.ua 
ЛітАкцент і видавництво «Темпора» оголосили Третій конкурс історичного 

оповідання «ProМинуле» - 2020. Тема цьогорічного конкурсу: Українське місто у 1920-х.  
Вимоги: 

 на конкурс приймаються історичні 
оповідання, що раніше не були надруковані чи 
оприлюднені (зокрема через Інтернет), обсягом 10-25 
тис.  друкованих знаків із пробілами; 

 мова — українська; 
 взяти участь у конкурсі може будь-хто, 

незалежно від віку, громадянства та наявності чи 
відсутності попередніх публікацій. Критеріями 

оцінювання текстів є високий художній рівень, оригінальність розкриття теми, 
дотримання жанрових вимог, відповідність хронологічним межам, історична 
достовірність деталей. 

Для участі в конкурсі необхідно надіслати авторський текст у форматі.doc на 
адресу: promynule@ukr.net . Вказати ім’я автора, e-mail та телефон. Кінцевий термін 
приймання текстів — 5 квітня 2020 року. 

Автори-лауреати отримають фінансову винагороду за І, ІІ і ІІІ місце в розмірі 5000, 
4000 і 3000 грн відповідно. 15 найкращих текстів, що ввійдуть у короткі списки, буде 
опубліковано у збірнику історичних оповідань у видавництві «Темпора». Короткі списки 
стануть відомі у травні 2020 року. Імена переможців будуть оголошені на церемонії 
нагородження. 

Організатори: Видавництво «Темпора», Літакцент. 
Координаторка конкурсу — Ольга Петренко. Контакти: 097 427 44 99, 

promynule@ukr.net  
 

11. ГРАНТИ ВІД USAID ПРОЕКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ (ESP) 

Країна: Україна;  
Дедлайн: 30.04.2020  
Веб-сайт: drive.google.com 
  
USAID Проект енергетичної безпеки (ESP) працює з Урядом України, приватним 

сектором та громадянським суспільством для підвищення енергетичної безпеки України, 
трансформації енергетичного сектору країни у сучасний, орієнтований на ринок та 



інтегрований з ЄС фактор зростання. Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні 
енергетичні послуги були доступними, надійними та безпечними для всіх українців. 

Приклад грантової діяльності: грант може 
надаватись неприбутковим організаціям, які 
проводять навчання для вразливих груп населення, 
жінок, ветеранів АТО та молоді для удосконалення 
навичок з встановлення та/або обслуговування 
обладнання, що використовується у секторі 
відновлюваної енергетики. 

В рамках грантів може забезпечуватись 
підтримка заходів щодо перевірки концепцій для 
технологій відновлюваної енергії або прискорення 
придбання засобів, які можуть сприяти 

широкомасштабному використанню відновлюваної енергії. 
До конкурсу запрошуються: 
Неурядові організації (НУО), зареєстровані та правочинні згідно з законодавством 

України (гранти у грошовій та негрошовій формі); 
Державні установи (гранти виключно у негрошовій формі). 
 Кінцевий термін подачі заявок 30 квітня 2020 року. 
Грантові заявки оцінюються по мірі надходження. 
Суми грантів від 10 000 до 300 000 доларів США у гривневому еквіваленті. ESP 

залишає за собою право фінансувати запропоновані проекти повністю або частково. 
 
12. МІНКУЛЬТУРИ ОГОЛОШУЄ КОНКУР

С НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ШОЛОМ-А

ЛЕЙХЕМА У 2020 РОЦІ 
Країна: Україна;  
Дедлайн: 01.11.2020  
Веб-сайт: mincult.kmu.gov.ua 
  
Міністерство культури України оголошує конкурс на здобуття премії 

імені Шолом-Алейхема у 2020 році за кращі літературно-мистецькі твори, які 
популяризують духовно-культурні надбання українського та єврейського народів та 
сприяють поширенню позитивного іміджу України в світі. 

Премія присуджується на конкурсних 
засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, 
драматургам, які є громадянами України. 

Відповідно до Положення про премію 
імені Шолом-Алейхема, затвердженого наказом 
Міністерства від 11.08.2017р. № 762, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
31.08.2017 р. № 1070/30938,  пропозиції щодо 

претендентів на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, 
літературно-мистецькими об’єднаннями, національно-просвітницькими товариствами, 
редакціями періодичних видань, видавництвами,  громадськими організаціями та 
окремими авторами. 

Клопотання щодо присудження Премії разом відповідними документами 
приймаються до 1 листопада п.р. на адресу Міністерства культури України: м. Київ – 
01601, вул. Франка 19. 

 



13. ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ 

ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНО

НЕ» 
Країна: Японія;  
Дедлайн: 01.08.2021  
Веб-сайт: ua.emb-japan.go.jp 
  
ПЕРЕДМОВА Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для 

проектів розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що 
перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як «програма Кусаноне», 
сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими організаціями, 
так і місцевими державними організаціями. Програма Кусаноне набула високого рейтингу 
завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам 
розвитку. Цей буклет описує в загальних рисах завдання, необхідні процедури та інші 
вимоги для отримання допомоги по програмі Кусаноне. 

МЕТА За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова 
допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, 
початковим школам, науководосліджувальним інститутам та 
іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги 
задля здійснення проектів розвитку цих організацій. Наявність 
коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні 
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом 
із новітніми видами співробітництва, що впливатимуть на 

добробут суспільства. 
ПОТЕНЦІЙНІ ҐРАНТООДЕРЖУВАЧІ Будь яка некомерційна організація може 

стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова 
організація, що виконує основні проекти розвитку. Приклади потенційних реціпіентів 
допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від громадянства), 
лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути та інші неприбуткові організації. 

СФЕРА ПРОЕКТІВ: 1) Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на 
фінансування за програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких 
сферах:   

МЕДИЧНА ДОПОМОГА 
ОСВІТА 
СПОРТ 
ДОПОМОГА 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ТЕРПИТЬ НУЖДУ 
СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ 
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 2 Кілька прикладів (неповний список) 

пріоритетних проектів: 
РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ПОСТАЧАННЯ ОБЛАДНАННЯ 

ПОЧАТКОВИМ ШКОЛАМ  
 ПОСТАЧАННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ЛІКАРНЯМ 
 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 
Також, особлива увага приділяється проектам по залученню жінок до 

суспільно-корисної діяльності. 2) У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть 
визначатись Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни. 

ГРОШОВІ КОШТИ Кошти програми Кусаноне надаються після дослідження та 
оцінки кожної заявки на щорічній проектній основі. Відносно суми допомоги на кожний 
окремий проект просимо консультуватись із економічним відділом Посольства Японії в 
Україні, зателефонувавши в Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 



9:00 до 12:30, тел.: (38-044)490-70-76, факс: (38-044) 490-55-02), або надіславши e-mail: 
kusanone@kv.mofa.go.jp . Зверніть увагу, що з отриманням листів з доменів mail.ru, 
rambler.ru, ukr.net, Yandex та ukrpost виникають труднощі. Користувачам вище вказаних 
доменів рекомендуємо використовувати будь-які інші поштові служби.  

Потенційний заявник має взяти до відома те, що наступні статті бюджету не 
можуть фінансуватись: заробітна платня, дорожні та повсякденні витрати, інші 
адміністративні та поточні витрати організації-реципієнта допомоги.  

Кошти гранту також не можуть бути використані для сплати ПДВ. Крім того, 
отримувач зобов’язується оплатити банківську комісію за конвертацію валют (розмір 
визначається в залежності від суми гранту, зазвичай не більше 6000 грн.) 

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ НА ОТРИМАННЯ ҐРАНТУ  
Якщо Ваша установа погоджується з вищезазначеними умовами та Ви бажаєте 

стати одержувачем програми Кусаноне, тоді потрібно направити заповнену аплікаційну 
форму до Посольства Японії. В зв'язку з тим, що у нас може виникати потреба в 
додатковій інформації, вельми важливо аби Ви вказали Ваш контактний телефон (бажано 
також номер мобільного телефону) та адресу. До заявки мають додаватися деталізований 
бюджет проекту, генеральний план, технічно-економічне обґрунтування проекту та, при 
наявності, проспект та копія статуту Вашої установи. Аплікаційну форму та додаткову 
інформацію про програму Кусаноне Ви можете знайти на сайті Посольства Японії в 
Україні http://www.ua.emb-japan.go.jp (посилання на програму) або зателефонувавши в 
Посольство (дні та години прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел. (38-044) 
490-70-76, факс (38-044) 490-5502, e-mail: kusanone@kv.mofa.go.jp ). Будь ласка, принесіть 
або відправте заповнену заявку та інші необхідні документи в Посольство Японії поштою, 
електронною поштою або по факсу: Поштова адреса: Посольство Японії в Україні 
Бізнес-центр «Європа», 7 поверх, Музейний провулок, 4, 3 01901, Київ Fax: (380-44) 
490-5502 E-mail: kusanone@kv.mofa.go.jp  

 
14. ПРОГРАМА ФІНСЬКО-УКРА

ЇНСЬКОГО ТРАСТОВОГО ФОНДУ В ГАЛ

УЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА В

ІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
Країна: Фінляндія;  
Дедлайн: 01.12.2021  
Веб-сайт: saee.gov.ua 
  
Ціль Трастового фонду - сприяти співпраці між Фінляндією та Україною та 

визначити можливості надання консультаційних послуг та інвестицій для проектів у 
сферах енергоефективності, відновлюваних джерел 
енергії, виробництва енергії з відходів та створення 
інтелектуальних енергетичних систем. 

Трастовий фонд фінансується Міністерством 
закордонних справ Фінляндії та управляється НЕФКО. 

Місцевий координатор 
-Держенергоефективність. 

Діяльність Трастового фонду буде зосереджена на наступних сегментах: 
1. Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів 
 Інтеграція відновлюваних джерел енергії та виробництва енергії з відходів в 

енергосистеми при забезпеченні стабільності національної системи 
 Використання цих джерел енергії у виробництві електроенергії, а також у 

секторах опалення та охолодження 



 Збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел та 
відходів 

 Ефективні логістичні заходи для біоенергетики, утилізація відпрацьованого 
палива 

 Створення нового національного інструменту фінансування для залучення 
інвестицій у відновлювану енергетику 

2. Виробництво електроенергії та тепла 
3. Мережі централізованого теплопостачання 

 Енергоефективність у будівлях, промисловості 
4. ІТ-рішення та розподільчі мережі. 
5. Розвиток партнерських відносин у контексті програм багатосторонніх розробок 

та проектів міжнародних фінансових установ: 
 Інтелектуальні енергетика та енергетичні системи, використовуючи наявні чисті 

джерела енергії 
 Обсяг та умови фінансування 

 Фінансування демонстраційних проектів може надаватися як грантове 
фінансування українським підприємствам з наданням переваги МСП (малим та середнім 
підприємствам) для державних та приватних проектів. 

 Як правило, потрібний власний внесок власників проекту, проте технічна 
допомога, наприклад, консалтинг та програмне забезпечення, може бути підтримано із 
покриттям до 100% вартості. 

 Закупівлі повинні бути прив'язані до фінської частки, що означає, що кожен 
проект повинен мати інтерес у Фінляндії у формі консалтингу, поставок або інвестицій. 
Рівень фінської частки становить щонайменше 30% від загальної вартості проекту. 
Вибраними консультантами є, головним чином, компанії, зареєстровані у Фінляндії. 

 Закупівлі, пов'язані з діяльністю, що підлягає фінансуванню, здійснюються у 
відповідності до Рекомендацій щодо закупівель НЕФКО. 

 Є можливості поєднання грантів з іншими фінансовими інструментами НЕФКО 
- позики в Investment Fund loans, Facilities for Cleaner Production, Energy Saving Credits. 

 Кошти будуть використані виключно для фінансування діяльності, яка 
відповідає критеріям ОДР, встановленим КСР ОЕСР (OECD DAC). 

 Кошти планується виплатити до кінця 2021 року. 
Демонстративні проекти 
Грантова підтримка може бути поширена на демонстраційні проекти, якщо; 
(і) проекти є трансформаційними, інноваційними та впроваджують нові технології 

на місцевому ринку; 
(іі) партнер зобов'язується здійснити проект за допомогою грошового або 

натурального внеску; 
(ііі) проект, імовірно, не буде реалізовано без підтримки цього гранту. 
Крім того, демонстративні проекти повинні 

 приносити користь не тільки локально, а й на національному рівні; 
 бути інноваційними; 
 впроваджуватися на основі відомих і перевірених технологій; 
 бути економічно ефективними; 
 бути доступними і не мати негативного впливу на вразливі групи споживачів; 
 підвищувати енергоефективність на рівні системи, підсистеми чи компонентів; 
 бути екологічно стійкими; 
 бути фінансово стійкими після грантової підтримки; 
 бути прикладами найкращих практик та найкращих доступних технологій; 
 бути здатними до мультиплікації. 

 Технічна допомога 



Фінансування для Технічної допомоги (ТД), також окреме, може бути надано 
різним видам проектів, включаючи послуги програмного забезпечення, законодавчу 
підтримку та створення інструментів фінансування, ноу-хау, виробництво енергії з 
відновлюваних джерел енергії тощо. 

Фінансування також може надаватися експертним службам для підтримки 
Держенергоефективності, спираючись на їхні пропозиції, а також надається 
довгостроковими місцевими фахівцями та консультантами або короткостроковими 
зовнішніми консультантами. Ці рекомендації охоплюють також ТД та консалтингові 
проекти. 

Зокрема, проекти, які мають право на фінансування ТД та консультаційних 
проектів, повинні: 

 приносити користь не тільки локально, а й на національному рівні 
 бути прогресивними, демонстративними та інноваційними 
 підвищувати довіру інвесторів до енергетичного сектору 
 підтримувати ратифікацію «чистої» енергетичної політики 
 надавати нові можливості для підтримки політики у сферах співпраці у рамках 

цього фонду 
 сприяти залученню прямих іноземних інвестицій 
 підтримувати національний інструмент фінансування 

Щоб подати заявку на фінансування з Трастового фонду, заповніть Заявку для 
участі. 

Ви можете запросити форму Заявки у формі Word від контактних осіб нижче. 
Зверніть увагу, що заповнені форми заявки повинні бути подані в електронній формі за 
адресою: finland.trustfund.proposals@gmail.com. 

Для отримання додаткової інформації про Програму, будь ласка, зв'яжіться з нами: 
 Директор Проекту, Яркко Олкінуора (Фінляндія): +358 40 0805056 

або jarkko.Olkinuora@fcg.fi  
 Керівник групи, Андрій Левконюк (Україна): +380 97 6405390 

або andrew.levkonyuk@fcg.fi  
Доступне фінансування з Трастового фонду здійснюється за пропозицією, 

отриманою від заявників, та її подальшої оцінки Комітетом з оцінки та моніторингу 
Трастового фонду, затвердженням Інвестиційним комітетом НЕФКО та затвердженням 
без заперечень Міністерством закордонних справ Фінляндії. 

 
15. КОНКУРС «ЗЕЛЕНИХ» Б
ІЗНЕС-ІДЕЙ CLIMATELAUNCHPAD 

Greencubator оголошує про прийом заявок від українських команд на найбільший в 
світі конкурс «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad (CLP)!  

Конкурс охоплює 55 країн світу, його переможці отримають призи в 10 000, 5 000 
та 2 500 євро, а фіналісти — доступ до 
акселератора EIT Climate-KIC, з фокусом на 
комерціалізації cleantech-стартапів. Заявки 
приймаються до 10 травня. 

Мета конкурсу ClimateLaunchpad — 
допомогти командам, які мають «зелену» 
бізнес-ідею, пройти шлях від  проекту на 
серветці до робочого cleantech-бізнесу, 
допомогти таким ідеям швидко перетворитися на 
динамічні успішні компанії, що створюють 
низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє. 

В конкурсі можуть брати участь команди 



та компанії, які: 
 почали власний бізнес менше року тому; 
 залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій; 
 ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чирішень; 
 раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах  EIT Climate-KIC з цією 

самою бізнес-ідеєю. 
Організатор — європейська Ініціатива кліматичних інновацій Climate-KIC, 

партнером і організатором національного етапу в Україні є ГО Greencubator.  
Переваги участі в CLP: 
1. Буткемп (інтенсивне кількаденне навчання) та програма дають знання, необхідні 

для трансформації ідеї в робочий бізнес. 
2. Організатори конкурсу не отримують частку в бізнесі. Лише тренують, готують 

до конкурсу та допомагають сформувати бізнес-модель. 
3. Буткемп для команд проводять найдосвідченіші кліматичні ментори світу. 
4. Під час глобального фіналу стартапи знайомляться з інвесторами та партнерами, 

які розуміють потенціал кліматичного бізнесу і готові вкладатися в «зелену» економіку.  
5. В спільноті CLP можна зустріти перших клієнтів чи покупців — а це навіть 

важливіше, ніж перемога в конкурсі. 
Заявки від українських учасників приймаються до 10 травня 2020 року включно. 

Тренувальний буткемп відбудеться у Києві в середині червня, а національний фінал — 
наприкінці липня. На глобальний фінал у вересні вирушать двоє переможців з кожної 
країни. 

Подати заявку на ClimateLaunchpad 2020! 
 

16. VERNADSKY CHALLENGE 
 Конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge відкрив прийом заявок! 

Призовий фонд конкурсу - 2 мільйони гривень.   
У фокусі інтересів Vernadsky Challenge: 
- космічні технології (ракети, системи для запуску, супутники, космічна інженерія 

та усі пристрої, призначені для дослідження та освоєння космосу) 
- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть відновити втрачені функції 

організму чи замінити орган, біотехнології в медицині, протези, екзоскелети, медичні 
пристрої, медичне устаткування, технології для людей специфічних професій) 

Маєте ідею чи готовий продукт? Розкажіть 
про них експертам Vernadsky Challenge! 

1. Перейдіть на сайт vernadskychallenge.com 
2. Завантажте та заповніть форму реєстрації 
3. Відправте її на 

talent@vernadskychallenge.com до 1 вересня 
2020 року. 

Усі заявки проходять ретельний відбір, а 
команди з найбільш перспективними ідеями 

отримають грант на розвиток стартапу в еквіваленті 2 мільйони гривень. 
Конкурс Vernadsky Challenge проводиться з 2015 року за ініціативою мецената, 

засновника Noosphere Макса Полякова. Vernadsky Challenge 2020 - вже п‘ятий 
сезон конкурсу.  

8 з 13 переможців Vernadsky Challenge, пройшовши “школу конкурсу”, стали 
учасниками Consumer Electronics Show (CES) та TechCrunch Disrupt, залучили 
фінансування на Kickstarter та Indiegogo або отримали гранти та інвестиції від інших 
конкурсів і фондів. 32 з 45 проєктів-фіналістів досягли стадії прототипування 
чи виробництва.  



Хочете розповісти світові про свій проєкт? Скоріше переходьте на сайт 
vernadskychallenge.com  та завантажуйте заявку! 

 
17. ВІДБІР НА ТРЕНІНГ З АДВОКАЦ

ІЙНИХ КАМПАНІЙ У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРО

СЛИХ 
 
Актуально до: 29.02.20. 
Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», в партнерстві з 

Представництвом DVV International в Україні, оголошує відбір учасників тренінгу з 
адвокаційних кампаній в сфері освіти дорослих.  

Метою діяльності Української асоціації освіти дорослих є становлення та розвиток 
системи освіти дорослих в Україні, формування суспільства, що навчається впродовж 
усього життя. У 2019 році Асоціацією були розроблені проекти документів в сфері освіти 
дорослих для використання на місцевому рівні, які знаходяться за посиланням. Головним 

пріоритетом у роботі Української асоціації 
освіти дорослих у 2020 році є адвокація 
нормативно-правового забезпечення освіти 
дорослих на місцевому та національному 
рівнях, зокрема, використовуючи розроблені 
документи. 

Етапи програми 
Тренінг з адвокаційних кампаній стане 

першим етапом в процесі розробки та 
реалізації адвокаційних кампаній, 
спрямованих на ухвалення місцевими 

органами влади документів, що  сприяють розвитку освіти дорослих у відповідній громаді 
(регіоні). Участь у тренінгу візьмуть 16 осіб з різних громад. 

Другим етапом стане тренінг зі співпраці з органами влади, який відбудеться 
орієнтовно у липні 2020 року. Участь у ньому візьмуть 8 учасників першого тренінгу, які 
показали найкращих прогрес у реалізації розроблених адвокаційних кампаній, а 
також  один представник місцевих органів влади кожної громади, де реалізується 
кампанія. 

Третім етапом стане конкурс заявок на отримання мікрогрантів в розмірі від 5 до 10 
тисяч гривень для завершення адвокаційних кампаній, спрямованих на ухвалення 
місцевим органом влади документу в сфері освіти дорослих. 

Четвертим етапом стане реалізація фінальної частини адвокаційних кампаній та 
ухвалення місцевим органом влади відповідного документу. 

Для участі у тренінгу запрошуються: 
 представники громадських організацій, що працюють в галузі освіти дорослих, 

зокрема в сфері громадянської освіти; 
 представники закладів вищої освіти та системи перепідготовки/підвищення 

кваліфікації фахівців різних галузей (держслужбовців, педагогічних працівників, бізнесу 
тощо); 

 інші зацікавлені особи з неурядового сектору. 
Тренінг включатиме наступні тематичні блоки: 
 Теорія адвокаційних кампаній 
 Практичні вправ з побудови адвокаційних кампаній 
 Планування адвокаційних кампаній учасниками для подальшої реалізації  у 

своїх громадах 
Відбір учасників 



Заявки приймаються до 29 лютого 2020 року через онлайн-форму за посиланням. 
Запрошення для участі будуть надіслані не пізніше 6 березня 2020 року. 

Відбір учасників буде проводитися на конкурсних засадах на підставі заповненої 
онлайн-заявки. Організатори залишають за собою право у разі необхідності провести 
додаткову співбесіду з потенційними учасниками програми навчання. 

Відбір учасників здійснюватиметься за такими критеріями: 
 обгрунтована мотивація щодо участі у розбудові освіти дорослих в Україні; 
 досвід роботи у галузі освіти дорослих (сфера формальної та неформальної 

освіти) і бажання виконувати цю роботу й надалі; 
 позитивний досвід співпраці з місцевим органом влади громади, де буде 

реалізована адвокаційна кампанія; 
 готовність реалізувати адвокаційну кампанію з нормативно-правового 

забезпечення розвитку освіти дорослих на місцевому рівні після тренінгу; 
 Обов’язкова умова участі – можливість брати участь у вищезазначених 

тренінгах програми 
Організатори забезпечують учасникам витрати на навчання, проїзд, 

проживання, кава-брейки та роздаткові матеріали. 
Місце проведення: Київ 
Мова: українська 
Дати: 27-28 березня 2020 року 
Контактна особа Бойко Анастасія, тел. 0970776958 
 
18. НАБІР НА ПРОГРАМУ YEP!STARTER ДЛЯ 

СТАРТАПІВ 
 
Мережа академічних інкубаторів YEP запрошує студентів і молодих науковців, які 

працюють над власними стартапами, до участі в програмі YEP!Starter. 
Існує міф, що для успішного стартапу в першу чергу необхідні великі інвестиції. Хороший 
дипломний проект і наукова розробка - це ще далеко не стартап, в який будуть вкладати 
гроші інвестори.  

Насправді, більшість ідей так і не 
перетворюються в стартапи через неправильну 
бізнес-модель, нерозподілені ролі в команді і 
погану презентацію. 

За три місяці в YEP учасники програми 
отримають: 

- Перевірену ідею, яка точно знайде 
користувачів у всьому світі; 

- Злагоджену команду, де кожен на 
своєму місці; 

- Бізнес-модель, яка приноситиме гроші, а 
не лише задоволення; 

- Презентацію англійською мовою для інвесторів та міжнародних пітчів; 
- Контакти з менторами з CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, експертами з 

Естонії та США; 
- Участь у спільноті з понад 300 студентів, які також роблять свої стартапи. 
Формат програми - дводенні інтенсиви раз на 1-2 тижні у Києві та Харкові.  
Розклад інтенсивів на сайті www.yepworld.org. 
Резиденти YEP потрапляють в рейтинги стартапів, виграють міжнародні конкурси, 

отримують інвестиції, та залітають в топ на Product Hunt. Більше про історії успіху в 
ролику: bit.ly/YEPSuccess  



Програма безкоштовна, частку в стартапі організатори не беруть.  
Для участі необхідно запоснити анкету до 21 лютого 2020 р.: bit.ly/YEPStarter20S 
Програма проходить за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та 

Університету Тарту. 
 

19. ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІД 

NATIONAL GEOGRAPHIC «МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ» 
 
National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді 

дослідники» (Young Explorers Grants), яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть 
реалізувати власний проект чи провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії. 

Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National 
Geographic: 

– the Committee for Research and 
Exploration; 

– the Expeditions Council; 
– the Conservation Trust. 
У програмі можуть взяти участь археологи, 

антропологи, астрономи, екологи, геологи, 
біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього середовища, тваринного 
світу, архітектури. 

Розмір гранту буде становити від 2 000 до 5 000$. 
Участь у гранті мають право брати дослідники віком від 18 до 25 років та з 

досвідом дослідницької роботи. 
Для участі потрібно подати такі документи: 
– онлайн-заявка; 
– резюме; 
Заявки приймаються протягом року. 
Контакти: 
Committee for Research and Exploration: cre@ngs.org 
Conservation Trust: conservationtrust@ngs.org 
Еxpeditions Council: council@ngs.org 
Детальніше за посиланням http://www.nationalgeographic.com 
 

20. НАБІР НА XVIII СТИПЕНДІЙНУ ПРОГРАМУ УРЯДУ 
РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

 
Центр східноєвропейських студій 

Варшавського університету оголосив набір на 
Стипендійну програму уряду РП для молодих 
науковців із країн Східної Європи, Центральної 
Азії, Кавказу. 

Стипендії призначені для наукового 
стажування в польських університетах у період 
із вересня 2020 р. до червня 2021 р. 

І. КАНДИДАТИ 
1. Започаткована у 2003 р. Стипендійна 

програма уряду РП для молодих науковців 
призначена для кандидатів із Білорусі, України, 
Молдови, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, 
Туркменістану, Узбекистану, а також Вірменії, 



Азербайджану і Грузії. У 2020–2021 навчальному році буде реалізований XVIІI набір 
програми. 

2. Перевага надаватиметься кандидатам, які можуть представити певні наукові 
досягнення та/або підтвердити активну громадську діяльність, чиї досягнення дадуть 
найкращу можливість використати здобуту в Польщі спеціалізацію у своїх країнах у 
різних сферах наукового та суспільного життя. 

3. Стипендії призначаються для реалізації дослідницького проєкту в рамках 
наукового стажування. 

4. Кожний із відібраних кандидатів може отримати стипендію одноразово на 
визначений період і без можливості її продовження на наступний рік, окрім надзвичайних 
обставин. 

5. Загальна тривалість стажування та мовного курсу становить 10 місяців із 
можливістю продовжити термін перебування на додатковий місяць (липень 2021 р.), якщо 
координатор програми, за погодженням з науковим керівником, подасть відповідну 
заявку. Деталі описані в договорі та «Правилах програми».  Додаткова стипендія 
закінчиться 31 липня 2021 р. 

6. Реалізація програми для осіб, які володіють польською мовою на достатньому 
рівні, розпочнеться 1 вересня 2020 р. із додаткового підготовчого курсу у Варшавському 
університеті, який охоплюватиме лекції на загальну тематику та додатковий курс 
польської мови. 

7. У випадку стипендистів, які погано володіють польською мовою, реалізація 
програми розпочнеться 1 серпня 2020 р. із додаткового інтенсивного мовного курсу. У 
такому випадку стипендія може тривати загалом 12 місяців. 

8. Реалізація стажування (навчання) вже у визначених навчальних закладах 
почнеться з 1 жовтня 2020 р. і закінчиться 30 червня 2021 р.  

9. Розмір щомісячної стипендії складає 1500 злотих. За ці кошти стипендіати 
покривають витрати на проживання, харчування та страховий поліс. Після приїзду до 
Польщі стипендисти підпишуть договір, в якому буде окреслено правила та умови 
виплати стипендії, права та обов’язки сторін. 

10. Стипендію платитимуть виключно особам, які перебувають у Польщі та не 
отримують інших стипендій. 

11. Комплект документів потрібно подати особисто або вислати поштою (з 
позначкою на конверті «Стипендійна програма для молодих науковців») у відповідні 
територіальні дипломатичні представництва РП, а також надіслати на адресу 
stypendia.studium@uw.edu.pl до 1 березня 2020 р. 

12. Стипендистам програми видадуть візи терміном дії до 31 липня 2021 р. у 
відповідних консульствах РП. 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
1. Закінчена повна вища освіта (4- або 5-річне навчання, яке закінчилося захистом 

бакалаврської, дипломної або магістерської роботи) передусім за гуманітарними 
спеціальностями: історія, міжнародні відносини, політологія, журналістика, соціологія, 
етнологія, культурознавство, соціальна психологія, адміністрація та менеджмент, право, а 
також споріднені спеціальності. 

2. Вік кандидатів – до 35 років. 
3. Загальна обізнаність із проблематикою однієї з названих або споріднених галузей, 

зокрема щодо періоду XIX–XX ст. 
4. Знання польської мови на рівні, що дозволяє розуміти лекції та літературу зі сфери 

зацікавлень кандидата (розділ І, пункти 6, 7). 
5. В окремих випадках буде можливим призначення стипендії особам, які не знають 

польської мови. Такі стипендисти будуть зобов’язані самостійно вчити польську мову 
після отримання повідомлення про призначення стипендії та пройдуть додатковий 
інтенсивний курс польської мови в серпні 2020 р. (див. І-7). 



6. Заявки осіб, які перебувають на різних стажуваннях та стипендійних програмах у 
Польщі, не розглядатимуться. 

Деталі за посиланням. Джерело: studium.uw.edu.pl 
 
 

21. GIST Innovates Ukraine 
Візьміть свій винахід з лабораторії на ринок! 
GIST Innovates Ukraine - це прискорена восьмитижнева навчальна програма, 

створена за методологією Lean Startup. Завдяки інтенсивному процесу виявлення клієнтів 
учасники швидко визначають та оцінюють можливості та приймають обґрунтовані 
рішення про те, як найкраще рухати свою ідею вперед. 

 
Дати програми: 
Подання заявок з 5 лютого до 15 березня 2020 року 
Відкриття 13-15 квітня 2020 року 
Закриття 10-12 червня 2020 року 
Ми прагнемо забезпечити інноваторів навчанням, наставництвом та ресурсами, 

необхідними для виведення їхніх ідей з університетської лабораторії та на ринок. 
Ця програма ідеально підходить для громадян України, які є аспірантами, 

викладачами чи дослідниками науки та техніки. 
Ми шукаємо українських українських команд, які мають технологію, пов'язану з 

урядовою установою, університетом, науково-дослідною лабораторією, інкубатором, 
прискорювачем чи галуззю (90 % проектів у 4 секторах: медицина, ІТ, енергетика, освіта). 

Учасники GIST Innovates Ukraine отримають право подати заявку на місце в 
програмі GIST Business Incubation. Дві українські команди будуть відібрані для участі у 
цій міжнародній програмі підприємництва, яка відбудеться восени 2020 року в США. 

 
 

22. ГРАНТОВА ПРОГРАМА ФОНДУ РО

ЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ 
 
Український фонд стартапів (УФС) – це державний фонд, започаткований за 

ініціативою Кабінету Міністрів України. Наша місія – підтримувати інноваційні проекти 
та допомагати найталановитішим українським підприємцям створювати успішні глобальні 

компанії. 
УФС надає фінансування компаніям на 

початкових стадіях їхнього розвитку (pre-seed та 
seed). Ми фінансуємо перспективні та інноваційні 
ідеї технологічних стартапів, які демонструють 
високий потенціал глобального комерційного 
успіху. 

Як ми можемо допомогти? 



Ми надаємо фінансування у формі грантів, а не за рахунок участі в капіталі. Процес 
відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії 
оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів. 

Цільові сектори, які ми фінансуємо включають, але не обмежені наступними: 
штучний інтелект (AI), доповнена реальність (AR/VR), великі дані (BigData), блокчейн, 
кібербезпека, захист (Defence), медицина та охорона здоров’я, подорожі, фінансові 
технології (FinTech), освітні технології (EdTech), робототехніка, професійні послуги, 
програмне забезпечення як послуга (SaaS), виробництво, електронна комерція, інтернет 
речей (IoT). 

Як отримати фінансування? 
Зареєструйтесь на веб-порталі Українського фонду стартапів за посиланням: 

https://portal.usf.com.ua/. Уважно прочитайте всі Положення, Умови користування 
веб-порталом та Політики. Якщо ви прийняли та погодили всі Положення, Умови 
користування веб-порталом та Політики - ви можете заповнити заявку на Веб-порталі. 

Будь-ласка, подавайте заявки тільки через наш офіційний веб-портал і не 
надсилайте інформацію на електронну пошту чи соціальні мережі Фонду. Такі заявки не 
будуть розглядатися. 

Подання заявок відбувається на постійній основі. 
 



Розмір гранту може становити від $ 25,000 до $ 75,000, що виплачуються 
траншами. 

 

Стартапи, у яких сферах діяльності підтримуються? 
Підтримуються  Стартапи у будь-якій сфері діяльності, що спрямована на 

створення та випуск на ринок НОВИХ або ВДОСКОНАЛЕНИХ технологій, товарів, 
послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного 
або іншого характеру в усіх видах економічної діяльності, окрім організації азартних ігор, 
виробництва та реалізації алкогольних, тютюнових виробів, зброї та боєприпасів, ядерних 
матеріалів . 


