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Дослідження історичної пам’яті: гранти
фундації «Пам'ять, відповідальність та
майбутнє»

01.09.0926.10.09

Тематична програма співпраці з третіми
країнами у сфері міграції та притулку
(Європейська Комісія)

до 13.11.09

Опис

ГРАНТИ
Заходи, які підтримуються EYF:
- освітні, соціальні, культурні заходи та гуманітарна діяльність
загальноєвропейського характеру;
- заходи, спрямовані на посилення миру та співробітництва в Європі;
- заходи, спрямовані на сприяння більш тісній співпраці та взаєморозуміння між
молодими людьми в Європі, особливо через розвиток обміну інформацією;
- заходи, спрямовані на розширення взаємодопомоги в Європі та в країнах, що
розвиваються, в культурній, освітній та соціальній сферах;
- дослідження та документація з молодіжних питань
Програма спрямована на підтримку ініціатив, покликаних вирішувати проблеми
дітей біженців в Україні, в рамках проекту «Юридичний і соціальний захист дітейшукачів притулку та біженців в Україні»
Проекти дослідження та художньо-документальної репрезентації культурної пам’яті
20 століття. (Назва цієї програми фундації «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» «Стежки пам’яті»). Молоді люди віком від 18 до 35 років (студенти, випускники
ВНЗ, молоді науковці, журналісти, митці) можуть подавати на розгляд фундації
власні проекти, результатом яких має бути прикладне історичне дослідження або
мистецький проект (фоторепортаж або фільм)
Загальною метою програми є прагнення допомогти третім країнам упорядкувати всі
аспекти міграційних потоків у всіх напрямках.
Тематичними цілями програми є:
- сприяння утворенню зв'язків між міграцією та розвитком;
- просування трудової міграції;
- боротьба з нелегальною міграцією та спрощення реадмісії нелегальних мігрантів;
- захист прав мігрантів, а також підтримка боротьби з торгівлею людьми;
- сприяння міжнародному захисту та наданню притулку біженцям

Конкурс від «Сordis»

29.10.09

Конкурс присвячений дослідженням грипу у людей та тварин. Типи проектів, що
фінансуються: великі та малі проекти, координаційні проекти

03.11.09

Для напрямків: енергетика, нанотехнології, нові матеріали та виробничі процеси;
інформаційні та комунікаційні технології; навколишнє середовище та зміна клімату.
Типи проектів, що фінансуються: наукові проекти, координаційні проекти

09.11.09

Два конкурси проектів у рамках Схем підтримки місцевих ініціатив за Річною
програмою дій на 2009 рік Європейського інструменту з питань демократії та прав
людини (EIDHR)

5

6.

7.

Енергоефективні будівлі («Сordis»)
Європейська Комісія оголошує Конкурси
проектів на тему демократії та прав
людини для України та Білорусі

Конкурс на здобуття короткотермінових
грантів у галузі гуманітарних наук в
Білорусі, Росії та Україні на 2009-2010
академічний рік

17.11.09

«Океан майбутнього» («Сordis»)

14.01.10

Стабільні автомобільні електрохімічні
10. акумулятори («Сordis»)

14.01.10

Президія Національної академії наук
України оголошує конкурс на здобуття
11.
щорічних премій

до 15.12.09

8.

9.

До конкурсу приймаються проекти з усіх дисциплін та тематик, що стосуються
гуманітарних наук, як-от: історія, археологія, література, мовознавство, кіно- та
мистецтвознавство, виконавське мистецтво, етнографія та культурологія, ґендерні
студії, філософія та релігієзнавство. Проекти, що стосуються соціальних наук, як-от:
політологія, соціологія, економіка, міжнародні відносини та психологія, не
розглядатимуться, окрім тих випадків, коли йдеться про вивчення історії або
культури із застосуванням квалітативних методів. Учасник повинен мати
кандидатський ступінь або тотожний йому професійний та науковий досвід
Напрямки: енергетика; навколишнє середовище та зміна клімату; харчування –
сільське господарство - біотехнології; транспорт; соціальні та гуманітарні науки,
економіка. Типи проектів, що фінансуються: великі наукові проекти
Енергетика, нанотехнології, нові матеріали та виробничі процеси; транспорт;
навколишнє середовище та зміна клімату. Типи проектів, що фінансуються: наукові
проекти
Щорічно НАН України присуджує чотирнадцять премій молодим ученим та
чотирнадцять премій студентам ВНЗ за найкращі наукові роботи в галузі
природничих, технічних та гуманітарних наук. Нагороди присуджуються окремим
авторам або колективу авторів за наукові роботи, винаходи та відкриття
СТАЖУВАННЯ

Програма стажування Світового банку

01.12.0931.01.10,
01.09-31.10

Стажери здійснюватимуть дослідження для конкретних проектів Світового банку
або допомагатимуть у підготовці проектів
СТИПЕНДІЇ

1.

2.

3.

Семестрові стипендії для студентівгерманістів (DAAD)

Стипендії для написання дипломних робіт
для студентів-германістів (DAAD)
Міжнародна колегія журналістів Вільного
університету Берліну оголошує конкурс на
здобуття Європейської стипендії для
журналістів

20.11.09

Мета: Стипендії надають можливість іноземним студентам зі спеціальностями
германістика, німецька філологія та перекладознавство навчатися протягом одного
семестру в державному або державно визнаному німецькому ВНЗ

20.11.09

Мета: Стипендії надають можливість студентам германістики, німецької філології та
перекладознавства можливість перебування в німецькому державному або державно
визнаному ВНЗ у рамках короткострокової стипендії для підготовки дипломної
роботи, захист якої буде проходити у ВНЗ на Батьківщині
Стипендія надається для поглиблення професійних знань та роботи над
дослідницьким проектом у Берліні упродовж одного року. Програмою передбачено
такі види стипендій:
1) Junior Stipendium – для журналістів зі Східної та Центральної Європи з досвідом
роботи близько 5 років (близько 1000 Євро на місяць протягом 10 місяців);
2) Standard Stipendium – для журналістів із робочим стажем не менше 5 років
(близько 1500 Євро на місяць протягом 10 місяців);
3) Superior Stipendium – для висококваліфікованих журналістів із науковим ступенем

до 01.11.09
(поштою)

