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Гранти від Швейцарського державного
секретаріату освіти, досліджень та інновацій

Г

рант спрямований на
фінансування проектів за участі
викладачів та науковців у Швейцарії
та таких країнах як Азербайджан,
Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан,
Киргизстан, Молдова, Монголія,
Таджикистан, Туркменістан, Україна
та Узбекистан.
Університет Женеви (UNIGE) був
призначений Швейцарським
державним секретаріатом освіти,
досліджень та інновацій (SERI) як
провідна установа (Leading House) для
співробітництва у галузі науки і
техніки між Швейцарією та
вищезгаданими країнами на період
2017-2020 років.

Кінцевий термін подання:
14 липня 2018 р.
Максимальний обсяг
фінансування:
10 000 швейцарських франків.
Проекти можуть бути представлені за
будь-якими науковими напрямами.
Заявки можна подати за грантами на
фінансування Seed (SFG).

Фінансування спрямоване на
дослідників із Швейцарії та країн
партнерів.
Грант може бути використаний
членами групи для покриття витрат,
таких як подорожі, проживання або
обладнання, та / або інших витрат,
якщо вони є належним чином
обґрунтованими. Однак регулярні
витрати на оплату праці учасників
проекту не будуть розглядатися.
Учасники повинні бути
представниками університетів або
державних дослідницьких інститутів з
країн-партнерів.
Проектні пропозиції повинні бути
представлені спільно, використовуючи
загальну заявку на веб-сторінці.
Пропозиції можуть бути індивідуальні
або колективні, але в усіх випадках
повинні мати основних заявників із
Швейцарії; спів-учасник повинен бути
в країні-партнері.
Детальніше за посиланням.

Конкурс стартапів «Hello Tomorrow Global
Challenge 2018», Франція

К

онкурс відкритий для вчених і
підприємців зі всього світу за
12-ма основними тематичними
напрямами.



Кінцевий термін подання:
14 вересня 2018 р.



Заявники мають право на участь,
якщо:
 діяльність базується на новій
технології або інноваційному
застосуванні існуючої технології;
 є підтвердження концепції,
прототипу, наукової перевірки
проекту або ідея знаходяться в
процесі створення;
 команда складається з двох осіб або
більше. Проект не є частиною
більш великого дослідження;



проект знаходиться на ранній стадії
(до серії А);
передбачається економічно вигідне
застосування на ринку протягом 15
років;
проект може здійснити сильний
вплив в галузі, на яку він
націлений, а також на суспільство
або навколишнє середовище в
цілому.

Грошові призи:
 один розміром 100 000 €;
 одинадцять розміром 15 000 €.
Детальніше за посиланням.

Премія «Земля Жінок» від фонду Fondation
Yves Rocher, Франція

К

онкурс дозволяє отримати
фінансову підтримку
ініціативам, що реалізуються жінками
для збереження природи й довкілля.
Кінцевий термін подання:
30 вересня 2018 р.
Премія «Країна жінок» призначена
для жінок, що реалізують проект із
захисту навколишнього середовища
на некомерційних засадах. Це можуть
бути проекти як індивідуальні, так і
подані від організацій.

Щорічно передбачено три премії:
 1-а премія 10 000 євро;
 2-а премія 5000 євро;
 3-я премія 3000 євро;
 присуджується додатковий приз
Grand Prix Terre de Femmes у
розмірі 10 000 євро.
У конкурсі можуть брати участь
заявники з України.
Детальніше за посиланням.

Дослідницькі гранти Toyota 2018, Японія

T

oyota Foundation приймає
заявки на дослідницьку
програму грантів «Exploring New
Values for Society» 2018 року.
Кінцевий термін подання:
3 серпня 2018 р.
Ця програма заохочує дослідників, які
вивчають нові цінності суспільства та
шукають підходи для вирішення
складних проблем, що постануть у
суспільстві в майбутньому.

Програма охоплює коло питань,
спрямованих на дослідження, зокрема
галузі людської діяльності та
природного середовища, соціального
забезпечення, освіти та культури.

Інформація про гранти
 Сума гранту: не більше 8 мільйонів
ієн;
 до 1.5 млн. ієн для проектних груп
з двох осіб або менше (загальна
виділена сума гранту: 60 млн. ієн).
Тривалість гранту – 2 роки:
1 травня 2019 р. - 30 квітня 2021 р.
Критерії
 вік учасників до 45 років на день
початку гранту;
 жодних обмежень щодо
громадянства, місця проживання та
належності до установ/
дослідницьких інститутів заявників
не передбачено.
Детальніше за посиланням.

Конкурс Джеймса Дайсона, Сполучене
Королівство

Б

лагодійний фонд Джеймса
Дайсона заснував конкурс
Джеймса Дайсона.
Конкурс присвячений інноваційним
інженерним винаходам, проектам і
промисловому дизайну.
Метою конкурсу є натхнення молодих
інженерів на пошуки нових
інноваційних рішень сучасних
проблем.

Кінцевий термін подання:
20 липня 2018 р.
Учасники конкурсу повинні створити
винахід, який може вирішити одну з
нагальних проблем сучасного
суспільства.
Основними критеріями при
оцінюванні проекту є прояв
винахідливості і використання
ресурсоефективного підходу при
вирішенні поставленого завдання.
До уваги береться застосування на
практиці принципу: «домагатися
більшого з найменшими витратами» під час розробки проекту в центрі
уваги має стояти питання про вплив
винаходу на навколишнє середовище.
Важливими критеріями проектів
також є: промислова значимість і
комерційний потенціал.

Перемога може бути віддана як
чорновому прототипу, так і готовому
винаходу.
Призи
 національний переможець конкурсу
отримає приз розміром 2,500 $;
 міжнародний переможець отримає
приз розміром 40,000 $, а 6,000 $
отримає університет переможця;
 міжнародні фіналісти отримають
приз розміром 6,000 $.
Вимоги до кандидатів
У конкурсі можуть брати участь як
індивідуально, так і командою.
Кандидат (хоча б один з членів
команди) повинен бути студентом
інженерного факультету,
промислового дизайну, або
випускником, який закінчив навчання
не більше 4 років тому і навчався в
одній з країн-учасниць конкурсу.
Не має значення звідки заявник, але
конкурс буде проводитися в 30
регіонах і учасник повинен навчатися
в одному з регіонів.
Заявка на участь в проекті подається
онлайн у вигляді докладного опису
проекту.
Детальніше про конкурс на сайті
організаторів.

Четвертий конкурс проектів за програмою
Culture Bridges від Британської Ради

П

рограма Culture Bridges
оголосила четвертий конкурс
проектів для фахівців та організацій
культурного сектору з України та
країн Європейського Союзу.

Програма із бюджетом 1,363 млн. євро
триває з листопада 2017 р. по жовтень
2020 р. Упродовж програми - в 2018 та
2019 роках планується виділити не
менше 100 грантів.

Кінцевий термін подання:
4 жовтня 2018 р.

За додатковою інформацією та
іншими питаннями звертайтеся до
менеджера з комунікацій Британської
Ради в Україні Олени Самбрус:
Elena.Sambrus@britishcouncil.org.ua,
+38 068 078 70 70

Фінансування надається на
міжнародну мобільність між
Україною та країнами ЄС.
Програма фінансується Європейським
Союзом, підтримує розвиток
професіоналів в українському
культурному та креативному секторах
та сприяє їхній співпраці з
організаціями та фізичними особами в
ЄС.
Програма Culture Bridges
впроваджується Британською Радою,
яка працює у партнерстві з
Європейською мережею національних
інститутів культури (EUNIC) в
Україні.

Інформація про Culture Bridges
доступна на сайті Програми.

Fulbright Research and Development Program

П

роведення досліджень в
університетах США
тривалістю від шести до дев'яти
місяців.
Кінцевий термін подання:
1 листопада 2018 р.
Галузі спеціалізації: гуманітарні,
соціальні, точні, технічні та
природничі дисципліни.
Тривалість гранту: 6-9 місяців.
У конкурсі можуть брати участь особи
віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі;
аспіранти та дослідники, які ще не
мають наукового ступеня; кандидати
наук (не пізніше 5-ти років після
захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники
науково-дослідних установ;
журналісти; фахівці з бібліотечної,
музейної та архівної справи;
спеціалісти у сфері управління
культурою; працівники громадських
організацій (НДО).
Упродовж академічного року
учасники Програми проводять
індивідуальні дослідження;
знайомляться з актуальними
надбаннями американських
університетів у плануванні

навчальних програм, розробці
учбових курсів та їх викладанні;
беруть участь у наукових
конференціях та семінарах. Програма
не передбачає здобуття наукового
ступеня, але надає можливість
стипендіатам відвідувати семінари та
лекції в якості вільних слухачів.
До участі в конкурсі приймаються
лише індивідуальні проекти —
дослідницькі та такі, що спрямовані
на розробку та запровадження нових
навчальних курсів, оновлення
навчальних матеріалів, вивчення та
оволодіння передовими методами
навчання та викладання.
Учасники Програми отримують:
 щомісячну стипендію;
 додаткові кошти для придбання
професійної літератури;
 медичне страхування;
 квиток в обидва боки.
Офіс Програми імені Фулбрайта
вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904,
Київ 01001
Координатор програми - Інна Бариш
ibarysh@iie.org; ffdp.ukraine@iie.org
Асистент програми office.ukraine@iie.org
Детальніше за посиланням.

Стипендіальна програма DAAD для навчання
за програмами розвитку, Німеччина

О

рганізація The German Academic
Exchange Service (DAAD)
пропонує стипендії для навчання в
університетах Німеччини.
Список програм, на яких можна
отримати стипендію, можна знайти за
посиланням.
Кінцевий термін подання:
для різних курсів - різний, може бути в
періоді з серпня по листопад.
Стипендії виплачуються терміном від
12 до 36 місяців.
Стипендія включає:
 щомісячні виплати в обсязі 750 €;
для кандидатів, які мають
докторський ступінь, стипендія
становить 1000 € в місяць;
 транспортні витрати;
 оплату медичної страховки і
страховки від нещасних випадків
(якщо ці витрати не оплачуються
іншою організацією).
Вимоги до кандидатів
Приймаються заяви від кандидатів з
країн, що розвиваються.
На стипендію можуть претендувати
кандидати, які:
 працюють в громадській організації
чи в приватній або державній
компанії в одній з країн, що
розвиваються, і залучені до
планування і проведення проектів,

які мають акцент на політиці
розвитку в технологічній,
економічній, або соціальній сферах;
 мають диплом бакалавра або
еквівалент у відповідній галузі;
 отримали ступінь з добрими
оцінками (кандидати повинні бути в
числі кращих студентів) і мають не
менше 2-х років досвіду роботи у
відповідній сфері;
 отримали вчений ступінь не більше
шести років тому;
 ті, які хочуть навчатися німецькою
мовою, повинні мати такі результати
одного з тестів на знання мови: DSH
2 або TestDaF 4, знати німецьку мову
на рівні А2, або В1;
 ті, які хочуть навчатися англійською
мовою, повинні мати наступні
результати одного з тестів на знання
мови: IELTS (результат 6), або
TOEFL (мінімум: 550 - письмовий
тест, 213 - тест зданий на
комп'ютері, 80 - тест зданий через
інтернет);
 також потрібен досвід роботи не
менше 2-х років.
Заявки на вступ разом з необхідними
документами слід відправляти
безпосередньо на електронну адресу
обраної програми.
Детальніше про програму та строки на
сторінці програми та на сайті
організаторів.

Стажування в Японії за стипендією наукового
фонду The Canon Foundation in Europe

Щ

орічно Canon Foundation в
Європі надає 15 стипендій
для талановитих європейських
дослідників (мається на увазі не
тільки країни ЄС). Стипендії
присуджуються на термін від трьох
місяців до одного року незалежно від
дисципліни і поточного місця роботи.

Розгляд заяв займає декілька місяців.
Остаточні рішення відбіркового
комітету виносяться до кінця грудня
поточного року, щоб вже з 1 січня
можна було почати стажування.

Кінцевий термін подання:
15 вересня 2018 р.
Розмір гранту: 22 500 - 27 500€

Вимоги до кандидатів
Заявки можуть подавати всі бажаючі,
щонайменше зі ступенем магістра.
Для участі необхідно підтвердження
будь-якої японської організації про
прийняття для проведення
дослідницької роботи або на
стажування на період від 3 місяців до
1 року.

Стипендіати вільні у виборі інституту
або університету в Японії. Стипендії
присуджуються в тому разі, коли є
договір про співпрацю та план
дослідження між кандидатом і
приймаючою організацією.
Стажерами можуть бути також
працівники комерційних,
промислових, урядових та будь-яких
інших організацій.

Заявка на стажування подається
онлайн.

Детальніше за посиланням.

Cтажування в центрі Wilson Center, США

С

тажування в центрі Wilson
Center передбачає проведення
досліджень і написання дослідницької
роботи, співпрацю з політиками з
Вашингтону і працівниками центу
Wilson Center.
Кінцевий термін подання:
1 жовтня 2018 р.
Грант: оплата витрат
Тривалість стажування: 9 місяців
(вересень - травень).
Учасники повинні повністю
присвятити себе програмі і не можуть
займатися іншою діяльністю.
Організатори оплачують авіа-переліт в
обидва кінці, якщо учасник програми
має бажання приїхати на стажування
зі своєю сім'єю, членам сім'ї також
буде оплачений авіа-переліт. Також
організатори оплачують проживання
та 75% медичної страховки
(страхування оплачують учаснику та
його сім'ї).

Вимоги до кандидатів
 учасниками можуть бути
громадяни будь-якої країни
(потрібна віза J-1);
 подавати заявки можуть жінки і
чоловіки, які мають відмінні знання
і досвід в різних сферах
(академічна, бізнес, уряд,
журналістика та інші професії),
заявки приймаються від вчених,
журналістів, політиків,
громадських діячів;
 вчені повинні мати ступінь Ph.D.
або J.D. (ступінь повинен бути
отриманий до 1 жовтня 2018 р.) і
наукові досягнення (публікації);
 політики, які мають досвід
професійної діяльності;
 необхідно відмінно володіти
англійською мовою.
Заявки подаються онлайн.
Документи заповнюються
англійською.
Детальніше за посиланням.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Випуск № 229 інформаційної системи «Джерело»
можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua
За інформацією звертатися до кімн. 171 (5) - головного корпусу
Тел: 204-80-19, контактна особа – Пашков Ростислав
E-mail: s.shukayev@kpi.ua
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