
Актуальні дослідницькі 
конкурси 

ЗОРЯНА КРИХОВЕЦЬКА 
фахівчиня з питань дослідницьких та 

інноваційних проектів 



Зміст 
• Національна стипендіальна програма (NSP) Словацької 

Республіки 
• Стипендії для митців від Італійського дослідницького центру 

Fabrica 
• Стипендіальна програма Міністра культури Польщі Gaude 

Polonia 
• Програми ґрантів Harald Binder Cultural Enterprises (HBCE) 
• Постдоктрський конкурс з гуманітарних наук Університету 

Пенсильванії, США 
• Гранти на двомісячне перебування у резиденції у Франції від 

Usine Utopik   

https://www.science-community.org/uk/node/217593


У межах Національної стипендіальної 
програми (NSP) Словацької Республіки 
оголошено прийом заявок на здобуття 
стипендій на навчання, дослідницьке і 
лекційне стажування у Словаччині в 
літньому семестрі 2020/2021 акад. року. 
 • Національна стипендіальна програма створена для підтримки 

мобільності іноземних студентів та аспірантів, викладачів ЗВО, 
дослідників і митців під час їхнього навчання чи наукової роботи в 
словацьких закладах вищої освіти і дослідницьких центрах. 

• Заявки подаються в онлайн-режимі за 
посиланням: www.stipendia.sk або www.scholarships.sk.  

• Дедлайн:  31 жовтня 2020 року до 16:00 год. 



СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ, НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ ПРАЦІВНИКІВ В СФЕРІ МИСТЕЦТВА З-ЗА КОРДОНУ 

У 2005 р Уряд Словацької Республіки схвалив створення Національної стипендіальної програми (НСП). Програма 
фінансується Міністерством освіти, науки, дослідження та спорту Словацької Республіки і підтримує мобільність студентів, 
аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових співробітників, включаючи працівників в сфері мистецтва з-за кордону на стажування у 
ВНЗ і науково-дослідних організаціях в Словаччині. 

ХТО МОЖЕ ПРЕТЕНДУВАТИ НА СТИПЕНДІЮ В РАМКАХ НСП : 
А) студенти, є студентами ВНЗ поза Словаччининою; є студентами другого ступеня вищої освіти (магістратури) або 

студентами, які під час подачі заявки вже закінчили як мінімум 2,5 року вищої освіти за цією спеціальністю / програмою 
навчання; будуть проходити освітню підготовку в Словаччині в рамках своєї вищої освіти, і яких який-небудь суспільний, 
приватний або державний ВНЗ в Словацькій Республіці згоден прийняти на академічне стажування. Тривалість стажування: 1 
- 2 повних семестри або 1 - 3 повних триместри 

Б) аспіранти, яких вища освіта або науково-дослідна підготовка проходить поза Словаччиною, і яких який-небудь 
суспільний, приватний або державний ВНЗ або науково-дослідна організація в Словаччині, що має право здійснювати програму 
аспірантури (наприклад Словацька академія наук), згодні прийняти на академічне стажування для навчання / проведення 
наукових досліджень або з метою артистичного перебування в Словацькій Республіці. Тривалість стажування : 1 - 10 місяців. 

В) викладачі ВНЗ, наукові співробітники, включаючи працівників в сфері мистецтва з-за кордону, які запрошені на 
викладацьке / науково-дослідне / художнє стажування організацією, що має право виконувати науково-дослідні і дослідно-
конструкторські роботи (НДДКР), які не є комерційною організацією і розташованої в Словаччині. Тривалість стажування: 1 - 
10 місяців. 



НАЦІОНАЛЬНА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА НЕ ПІДТРИМУЄ: 
• зарубіжних студентів або аспірантів, які будуть проходити або вже здобувають повну вищу 

освіту (бакалаврат, магістратура, аспірантура) в Словаччині, які хотіли б частину своєї освіти 
профінансувати за допомогою НСП; 

• викладачів ВНЗ / наукових співробітників або працівників в сфері мистецтв, які не 
отримали вчений ступінь кандидата наук (або її еквівалент), і в той же час у них більш ніж 4 
річний досвід роботи викладачем ВНЗ, науковим співробітником або працівником в сфері 
мистецтв до закінчення терміну для подачі заявок. (Час проведений в аспірантурі включено в 
практику); адміністратор стипендіальної програми, після консультації з відбірковою комісією, 
в особливих випадках, які заслуговують на розгляду (особливо з урахуванням ситуацій, що 
виникли в результаті форс-мажорних обставин), може прийняти як кандидатів, які 
відповідають правилам і умовам, також тих, хто не отримав вчений ступінь PhD (або 
еквівалент) і мають досвід роботи більш ніж 4 роки, але не більше 7 років, причому заявники, 
прийняті таким чином, можуть отримати стипендію виключно на суму стипендіатів, які не 
отримали вчений ступінь PhD (або еквівалент) і мають досвід роботи менше ніж 4 роки; 

• претендентів на стипендію з-за кордону, які протягом 36 місяців до крайнього терміну 
подачі заявок перебували на території Словацької Республіки 15 або більше місяців (в цілому); 

• претендентів на стипендію з-за кордону, прийнятих на стажування в Словаччині в рамках 
іншої стипендіальної програми, що фінансується з державних джерел фінансування 
(наприклад, Міжнародний Вишеградський Фонд, Еразмус +, CEEPUS, двосторонні міжурядові 
договори і т. д.) 



Використання стипендії на проходження стажування 

• Стипендія в рамках НСП призначена для покриття витрат на 
проживання (харчування, житло і т. п.) стипендіатів з-за кордону під час 
навчального, науково-дослідного / художнього або викладацького 
стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях в Словаччині.  

• Що стосується забезпечення житла під час стажування та 
адміністративних питань, пов'язаних з в'їздом та перебуванням 
стипендіатів на території Словацької Республіки, стипендіати можуть 
попросити про допомогу приймаючу організацію, або вирішити ці 
питання самі.  
 



Розмір щомісячної стипендії 
- аспірант 734 € 
- викладач ВНЗ / науковий співробітник / працівник в сфері мистецтва: 
без наукового ступеня кандидата наук - PhD (або еквівалента) і в той же час з досвідом роботи 

як викладач ВНЗ / науковий співробітник / працівник в сфері мистецтва не більше 4 роки - 
734 € 

з науковим ступенем кандидата наук - PhD (або еквівалентом) і в той же час з досвідом роботи 
як викладач ВНЗ / науковий співробітник / працівник в сфері мистецтва не більше 10 років - 
980 € 

з науковим ступенем кандидата наук - PhD (або еквівалентом) і в той же час з досвідом роботи 
як викладач ВНЗ / науковий співробітник / працівник в сфері мистецтва більше 10 років –  

    1 050 € 
 
Увага: 
Для визначення щомісячного розміру стипендії, досвідом роботи вважається тільки досвід 

роботи до крайнього терміну подачі заявок. 
Аспірантура вважається досвідом роботи, однак, максимум 6 років. 



• Стипендіати з держав поза ЄС, ЄЕЗ і Швейцарії, в яких стажування в Словаччині 
триває довше ніж 90 днів, повинні не пізніше 30 днів з дня отримання посвідки на тимчасове 
проживання надати поліції з питань міграції підтвердження лікаря про те, що стипендіат 
не страждає від хвороб, що загрожує громадському здоров'ю. Стипендіатам будуть 
відшкодовані витрати, пов'язані з медичним оглядом і видачею цього підтвердження 
(максимально 250 € за стипендіата) після надання підтвердження про оплату, виданого 
відповідною медичною установою. Список медичних установ, які мають право проводити 
медичний огляд, пов'язаний з тимчасовим дозволом на проживання, знаходиться на 
відповідних відділеннях поліції з питань міграції. Стипендіати повинні надати адміністратору 
програми в Братиславі SAIA, n. o. (Slovak Academic Information Agency) підтвердження про 
оплату не пізніше подачі заключного звіту по стажуванню; в іншому випадку вони втрачають 
право на відшкодування витрат, пов'язаних з медичним оглядом. 
 

• Студенти та аспіранти (претенденти на стипендію в категоріях А) і Б) можуть 
претендувати на дотації для оплати дорожніх витрат, якщо вони подали заявку на дотацію 
поряд із заявкою на стипендію. Дотація для оплати дорожніх витрат виплачується як 
одноразова виплата в кінці стажування разом зі стипендією за останній місяць стажування. 
Розмір дотації для оплати дорожніх витрат залежить від відстані (по прямій лінії) між місцем 
проживання претендента на стипендію за кордоном і місцем перебування в Словаччині: 

• відстань до 350 км - 0 €, 
• відстань від 350 км до 2 000 км - 250 €, 
• відстань від 2 000 км до 7 000 км - 500 €, 
• відстань більш ніж 7 000 км - 1 000 €. 



Як подати заявку на стипендію 
• Заявки на стипендію подаються онлайн на www.scholarships.sk.  
• Претенденти на стипендію заповнюють онлайн заявку і всі необхідні 

додатки на словацькій або англійській мовах 
• Увага: Претендент на стипендію повинен мати скан лист-запрошення з 

організації, що запрошує в Словаччині, щоб міг докласти його до 
онлайн заявки на стипендію; в іншому випадку претендент на 
стипендію не зможе подати електронну заявку на стипендію та його 
заявка не буде розглядатися. Оригінал листа-запрошення потрібно буде  
пред'явити в разі призначення стипендії. 

http://www.scholarships.sk/


Необхідні документи, що додаються до онлайн заявки на стипендію на 
навчальне і / або науково-дослідне / художнє стажування аспірантами 

з-за кордону (претенденти на стипендію в категорії Б): 
 

• резюме; 
 

• мотиваційний лист; 



• детальна програма навчальної та / або науково-дослідної / 
художньої стажування (в програмі треба вказати дату початку 
стажування, тривалість стажування і детальний календарний план 
стажування); 

• один рекомендаційний лист, написаний керівником дисертації 
претендента на стипендію (підписана особою, яка видала документ; в 
документі повинна бути вказана посада і контактні дані особи, яка 
видала документ); якщо неможливо видати рекомендаційний лист на 
офіційному бланку, що висилає ВНЗ, документ повинен містити 
унікальну ідентифікацію ВНЗ, в якому працює особа, яка видала 
рекомендацію [т. е. назва ВНЗ, адреса, посилання на сайт]); на дату 
кінцевого терміну подачі заявок рекомендаційний лист повинен бути не 
старішим за 3 місяці;  
 
 





• довідка, що видає ВНЗ / науково-дослідна організація, яка підтверджує, що претендент є 
аспірантом даного ВНЗ / науково-дослідної організації до дня крайнього терміну - в довідці 
має бути вказана передбачувана дата закінчення аспірантури претендента на стипендію; 

• скан диплома магістра, додатки до диплому та свідоцтва про державний екзамен (якщо 
існують); 

• список публікацій / художньої діяльності за структурними вимогами; 
• лист-запрошення  ВНЗ чи науково-дослідницької організації в Словаччині, з вказаними 

періодом стажування, в якому  організація зобов'язується прийняти аспіранта на навчальне і / 
або науково-дослідне / художнє стажування (лист-запрошення є офіційним документом, 
оформленим на офіційному бланку ВНЗ / науково-дослідної організаціїї, з підписом, посадою 
і контактними даними особи, яка видала документ; якщо неможливо видати лист-
запрошення на офіційному бланку організації, документ повинен містити унікальну 
ідентифікацію ВНЗ, в якому працює особа, яка видала лист-запрошення [назва ВНЗ, адреса, 
посилання на сайт]). Період стажування, вказаний в листі-запрошенні, повинен збігатися з 
періодом стажування, зазначеним в онлайн заявці на стипендію; на дату кінцевого терміну 
подачі заявок лист-запрошення має бути не старіше 3 місяці. Щодо аспірантів Лист на 
фірмовому бланку є не тільки формальним запрошеннм претендента на стипендію на 
стажування, але він повинен підкреслювати інтерес організації, що запрошує, в навчального/ 
науково-дослідного / художнього стажуванні претендента на стипендію в рамках НСП. 
 





Необхідні документи, що додаються до онлайн заявки на стипендію на 
викладацьке і / або науково-дослідне / художнє стажування 

викладачами ВНЗ, науковими співробітниками, включаючи 
працівників в сфері мистецтва з-за кордону (претенденти на 

стипендію в категорії В): 
 

• резюме; 
• детальна викладацька і / або науково-дослідна / мистецька програма 

стажування (вказати дату початку стажування, тривалість стажування і 
детальний календарний план стажування); 

• скан диплома про вищу освіту (найвищий вчений ступінь); 
• список публікацій / художньої діяльності за структурними вимогами; 



• лист-запрошення на фірмовому бланку ВНЗ або науково-дослідної 
організації в Словаччині, з вказаними періодом стажування, в якому 
організація зобов'язуються прийняти претендента на стипендію (лист-
запрошення є офіційним документом, за правилами оформленим на 
офіційному бланку організаціїї, з підписом, посадою і контактними даними 
особи, яка видала документ; якщо неможливо видати лист-запрошення на 
офіційному бланку, що висилає ВНЗ / науково-дослідної організації, документ 
повинен містити унікальну ідентифікацію ВНЗ, в якому працює особа, яка 
видала лист-запрошення [назва ВНЗ, адреса, посилання на сайт]).  

Період стажування вказаний в листі-запрошенні повинен збігатися з 
періодом стажування, зазначеним в онлайн заявці на стипендію. На дату 
кінцевого терміну подачі заявок лист-запрошення має бути не старіше 3 
місяці. У разі викладачів ВНЗ, наукових співробітників, включаючи 
працівників в сфері мистецтва, лист-запрошення є тільки формальним 
запрошенням претендента на стипендію на стажування, але воно повинно 
підкреслювати інтерес ВНЗ, що запрошує до викладацького та / або науково-
дослідного / художнього стажування претендента на стипендію в рамках НСП. 
 



Відбір стипендіатів 
Основними критеріями, що мають вплив на призначення фінансової допомоги з ресурсів Національної 

Стипендіальної Програми, є виконання формальних вимог програми претендентом на стипендію щодо актуального 
прийому заявок, загальної якості претендента, змісту стажування претендента на стипендію та його потреби, а також 
фінансових можливості НСП на дану дату крайнього терміну подачі заявок. 

Претендент на стипендію несе відповідальність за остаточну цілісність заявки і вірність інформації, що містять в 
ній і її додатках, враховуючи достатній час для підготовки заявки між відкриттям електронної системи для подачі 
заявок і крайнім терміном для подачі заяавок, а також заяву претендента про те, що всі дані, що містяться в заявці, є 
повними, актуальними і вірними і що заявка цілісна, включаючи всі необхідні додатки і документи. Адміністратор 
програми не дає претенденту на стипендію можливість виправлення заявки (тому заявка оцінюється саме такою, яка і 
була подана). 

Адміністратор може відхилити через формальні недоліки такі заявки:  
які не відповідають умовам програми (особливо щодо законності претендентів або стипендіатів, або відсутності 

відповідної категорії підтримки для претендента),  
які не відповідають формальним вимогам програми,  
в яких факти,наведені в заявці і в її додатках, суперечать один одному,  
у яких в ході перевірки адміністратором, буде виявлено  що заява претендента на стипендію, яка підтверджує, що 

всі , що містяться в заявці дані є повними, актуальними і вірними, є неправдивою. 
 Адміністратор також враховує рекомендації і вимоги відбіркової комісії попередніх відборів при прийнятті 

рішення. 
Заявки, що не були відхилені адміністратором через формальні недоліки, будуть передані відбірковій комісії 

для подальшого відбору. 



Відбіркова комісія здійснює відбір стипендіатів на основі документів, доданих до 
онлайн заявки на стипендію.  

Комісія звертає особливу увагу на: 
• обгрунтування подачі заявки - причини, за якими претендент на стипендію 
вирішив проходити навчальне, науково-дослідне / художнє і / або викладацьке 
стажування в даному ВНЗ або науково-дослідній організації в Словаччині, яка 
запрошує; 
• програму навчального, науково-дослідного / художнього та / або викладацького 
стажування претендента на стипендію та використання досягнутих результатів в 
майбутньому навчанні або викладацькій / науково-дослідної / художньої діяльності, 
або карєрному зростанні претендента на стипендію; 
• професійні та особисті якості претендента на стипендію, оцінку наміру 
стажування, вказаного в рекомендаційних листах; 
• навчальні або науково-дослідні досягнення; 
• ставлення організації, що запрошує до претендента на стипендію, вказане в 
листі-запрошенні, внесок стажування в діяльність приймаючої організації; 
• загальну якість поданої заявки. 



• Адміністратор повідомить про зроблений відбірковою комісією відбір 
стипендіатів протягом 8 тижнів після крайнього терміну подачі заявок. 

• Претенденти, яким була присуджена стипендія, повинні пред'явити 
оригінал листа-запрошення. Претенденти в категоріях А і Б (студенти і 
аспіранти), також повинні надати оригінал довідки, яка підтверджує, що 
під час проходження стажування в Словаччині є студентами або 
аспірантами свого ВНЗ або науково-дослідної організації).  

• Після цього адміністратор може оформити і відправити поштою Декрет 
про присудження стипендії в рамках НСП та інші документи з корисною 
інформацією та вимогами, що стосуються виплати стипендії. Тільки після 
того, як заявник, якому призначено стипендію, письмово підтвердить 
умови стипендії адміністратору між ними буде укладено договірні 
відносини. 



Стипендії для митців від  
Італійського дослідницького центру Fabrica 

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників творчих професій 
приєднатися до своєї команди дослідників. Заснований у 1994 році за баченням Лучано 
Бенеттона та Олів'єро Тоскані, він знаходиться в Тревізо в просторі магічної архітектури, 
відновленому та розширеному Тадао Андо. З натхнення Ренесансу та з підходом, заснованим на 
навчанні на практиці, Fabrica вітає молодих креативів до 25 років з усього світу, які відчувають 
потребу спілкування в таких напрямках як фотографія, відео, графіка, дизайн, музика та 
цифровий. Fabrica також організовує багату культурну програму, де світ мистецтва, культури та 
досліджень стикаються один з одним і розробляються нові ідеї. З Fabrica співпрацюють 
архітектори, музиканти, історики мистецтва, дизайнери, художники, дизайнери взаємодії, арт-
директори, соціологи зі світовим ім'ям. 

 Програма забезпечує простір магічної архітектури Тадао Андо, програму конференцій, 
семінарів; перфоменси, зустрічі з міжнародними митцями і професіоналами, ознайомлення з 
сучасним мистецтвом , з передовими технологіями.   

Електронна адреса: fabrica@fabrica.it 

mailto:%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8FE-mailfabrica@fabrica.it


Взяти участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні 
дизайнери, музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, 
ілюстратори, аніматори. 

Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови. 
 
Тривалість стипендії - 1 рік 
 
Розмір гранту: стипендія; безкоштовне проживання; страхування 
Організатори оплачують учасникам квиток до Італії, житло у Тревізо, 

обіди з понеділка до п’ятниці, медичну страховку, а також надають 
щомісячну стипендію на особисті витрати.  

 

mailto:%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8FE-mailfabrica@fabrica.it


• Для участі потрібно заповнити:  
• аплікаційну форму (англійською, італійською або французькою 

мовою), яка містить  
- копію портфоліо, 
- фото,  
- CV,  

• мотиваційний лист,  
• рекомендаційний лист. 

 
• Заявки приймаються протягом року. 
• Аплікаційна форма за посиланням 
http://www.fabrica.it/application-form 

 





Стипендіальна програма Міністра культури Польщі 
Gaude Polonia 

• Стипендіальна програма Міністра культури Gaude Polonia призначена для 
молодих творців культури та перекладачів польської літератури з 
Центральної та Східної Європи, насамперед з Білорусі та України. 
Програма має на меті побудувати платформу для взаєморозуміння та 
добрих контактів на основі культурної співпраці між Польщею та її 
найближчими сусідами.  

• Шестимісячне перебування у Польщі має на меті допомогти стипендіатам 
пізнати сучасну польську культуру та вдосконалити свої творчі навички під 
керівництвом відомих митців та установ у найбільших і найважливіших 
центрах польської культури. 

• Дедлайн: 15 Жовтня 2020 
• Сайт: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia 

 





• Кандидати: режисери, фотографи, історики та критики кіно, 
музики, мистецтва, театру, реставратори мистецтва, письменники / 
перекладачі з польської літератури, музеологи, музиканти, 
художники-візуалісти, артисти театру 

• Сфери: фільм, фотографія, історія та критика кіно, музики, 
мистецтва, театру, реставрація творів мистецтва, література / 
переклад, музеологія, музика, образотворче мистецтво, театр. 

• Перевага: вік до 40 років (45 у виправданих випадках), кандидати 
повинні продемонструвати значні досягнення у своїх галузях 
творчості.  

• Формальні критерії: громадянство та місце постійного 
проживання в Білорусі, Україні чи іншій країні Центральної та 
Східної Європи, повна вища освіта, знання польської мови 
настільки, щоб забезпечити базове спілкування.  
 



Правила фінансування  
• Стипендіат отримує щомісячну стипендію протягом 6 місяців в 

розмірі 3500 злотих 
• . Одержувачу стипендії гарантується проживання під час стипендії.  
• Стипендія може бути реалізована лише на території Республіки 

Польща.  
• Стипендія діє з 1 лютого по 31 липня кожного року.  
• Стипендіат зобов’язаний оформити медичне страхування та 

страхування від нещасних випадків на час перебування в Польщі (у 
країні походження або в Польщі).  

• Стипендіат покриває витрати на поїздки до Польщі та назад за власні 
кошти. 



Правила набору  
 

Оголошення відкритого конкурсу в ЗМІ, вибір найкращих 
кандидатів у 3-етапному процесі відбору:  

I етап - оцінка відповідності формальним вимогам,  
ІІ етап - оцінка стипендіальних проектів кандидатів,  
III етап - остаточний набір  



Необхідні документи:  
• заповнену форму заявки на стипендію Gaude Polonia Міністра культури Республіки 

Польща,  
• принаймні дві рекомендації авторів, визнаних у даній галузі, написані польською мовою  
• копія випускного диплому з перекладом на польську мову, зробленим визнаним 

перекладачем,  
• ксерокопії дипломів, нагород з конкурсів, фестивалів, курсів, виставок тощо разом із 

перекладом на польську мову,  
• ксерокопії рецензій з перекладом на польську мову,  
• проект перебування в Польщі (до 2 сторінок).  

 
Шаблони документів можна знайти на вкладці Завантажити.  
Кандидати на стипендію Gaude Polonia подають заявку на стипендію в польських 

інститутах у Києві та Мінську або безпосередньо в Національному культурному центрі.  
Копії заявок можуть бути надіслані до Національного центру культури; e-mail: 

bberdychowska@nck.pl 



Gaude Polonia 2021 - правила 
Додаток 1 - шаблон заявки 
Додаток 2 - шаблон рекомендації 
Додаток 3 - шаблон угоди 
Додаток 4 - положення комісії 
Декларація про стан здоров'я 



Програми ґрантів  Harald Binder Cultural 
Enterprises (HBCE) 

• HBCE запрошує організації зі сфери мистецтва, культури та освіти, які 
орієнтовані на актуальні теми та інноваційні підходи, подавати проекти.  

• Некомерційна організація Harald Binder Cultural Enterprises® (HBCE) 
сприяє сталому розвиткові культури й освіти в Україні, підтримує 
ініціативи, які зміцнюватимуть становище України на міжнародній арені, а 
також підвищуватимуть її конкурентоздатність у культурі й освіті. HBCE 
створює унікальний простір “Арт центр Фабрика повидла”, розташований 
в історичній частині міста Львова, який на одній локації об’єднає музику, 
театр, кіно, медії і візуальне мистецтво, а також освітні практики 

• Дедлайн: 31 жовтня 2020 р.  
• Ґранти один раз на рік на проекти неурядових організацій з України. 
• Сайт: :http://hbce.com.ua/uk/ 

http://hbce.com.ua/uk/grants/




Проектні заявки можуть подавати громадські 
організації, благодійні фонди та інші недержавні 
організації, які мають статус неприбутковості. 

До розгляду приймається лише 1 проект 
від організації. 

Програма не підтримує повторно проекти, що раніше 
були переможцями конкурсу. 
• Обов'язкова реалізація проекту в терміни, встановлені 

програмою (січень-листопад) 
 



ПРОЕКТИ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА 
 Очікувані проекти у сфері культури і мистецтва можуть передбачати 

реалізацію кроссекторальних і секторальних заходів та ініціатив, 
спрямованих на дослідження та розвиток різних секторів культури: 
гуманітарні науки, урбаністика, культурна спадщина, візуальне і 
мультимедійне мистецтво, музика, кіно, перформативні мистецтва тощо. 

 
 Критерії добору проектів у сфері культури і мистецтва: 
— Реалізація в Україні. 
— Актуальні теми / інноваційні методики. 
— Фокус на суспільному розвитку та дії. 
— Підхід “знизу-вгору”. 
  
Додаткову перевагу матимуть проекти, що передбачають міжгалузевий 

підхід та залучення локальних громад і різних соціальних груп. 



ОСВІТНІ ПРОЕКТИ 
 Очікувані освітні проекти можуть стосуватися різних сфер культури 

і мистецтва та бути спрямованими на розвиток професійного 
середовища, або широкої авдиторії. Проекти можуть бути реалізовані у 
форматі майстеркласів, лабораторій, курсів, лекцій, освітніх 
заходів/програм в межах фестивалів, тощо. 

 Критерії добору освітніх проектів: 
— Фокус на сферу культури і мистецтва. 
— Впровадження інноваційних практик і методик. 
— Вільний доступ аудиторій до участі у проекті. 
— Розвиток демократичних засад суспільства. 
— Підхід “знизу-вгору”. 
 Програма ґрантів HBCE не спрямована на підтримку освітніх 

проектів, що орієнтовані винятково на підвищення кваліфікації 
працівників організації-заявника, персональний розвиток, бізнес коучінг, 
мають комерційний характер. 

 



  АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА 
• Аплікаційну форму заповнюйте онлайн англійською мовою на 

сайті http://hbce.com.ua/uk/grants/.  
• Заявки, написані українською мовою, не будуть розглянуті 

НВСЕ.  
• До заявки потрібно додати скановану копію виписки з реєстру та 

довідки про присвоєння статусу неприбутковості, об’єднані в 
один файл у форматі pdf. 

http://hbce.com.ua/uk/grants/


Бюджет та фінансування 
Пропоноване фінансування становить від 500 до 5 000 євро та 

покриватиме 70 % загального бюджету проекту. 
Категорії витрат, які ґрант не покриває: будівельні, ремонтні та 

інфраструктурні роботи, придбання обладнання, оренда офісу, оплата 
комунальних послуг, сплата заборгованості й витрат з обслуговування 
заборгованості, а також дубльовані витрати (витрати, які покриває інше 
джерело).   

 Загальну суму ґранту на проект HBCE переказує двома частинами.  
Перший трансфер (80%) – перед початком реалізації проекту.  
Другий трансфер (20%) – після погодження кінцевого звіту. 
  
Усі заявники мають подати заповнену форму бюджету за поданим на 

сайті зразком. Можна завантажити таблицю бюджету “Budget form.excel” і 
додати її до аплікаційної форми. Приклад заповненого бюджету також 
подано на сайті. 
 



ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ 
• Розгляд проектних заявок відбувається у 2 етапи.  
• Перший етап – технічний відбір заявок, перевірка на відповідність 

умовам та критеріям відбору Програми.  
• У другому етапі пропозиції проектів, які пройшли технічний відбір, 

розглядатиме та відбиратиме переможців експертне журі. Рішення журі – 
остаточне й оскарженню не підлягає. 

•   
• Про результати відбору заявників повідомлять особисто електронним 

листом, а перелік проектів-переможців буде розміщено на веб-сайті 
Програми в зазначений термін. Лист про результати відбору отримують 
лише ті організації, які пройшли технічний етап розгляду заявок. 

•   
 



ОСНОВНІ ДАТИ ПРОГРАМИ ҐРАНТІВ HBCE 2020-2021: 

• 1–31 Жовтня 2020 
• Прийом заявок 
• 1–20 Листопада 2020 
• Технічний відбір 
• 20 Листопада 2020 
• Оголошення результатів технічного відбору 
• 21 Листопада – 13 Грудня 2020 
• Журі конкурсу оцінює заявки 
• 28 Грудня 2020 
• Оголошення переможців конкурсу 
• Січень–Листопад 2021 
• Реалізація проектів 

 



University of Pennsylvania Announces Competition for 
Postdoctoral Fellowship in the Humanities,США 

 •  The Wolf Humanities Center при Університеті Пенсільванії оголосив 
постдокторський конкурс на п’ять стипендійних місць у гуманітарних 
дослідженнях.  

• Тривалість стипендії становить один рік - з 1 серпня 2021 року по 31 травня 
2022 року.  

• Розмір стипендії: Кожен переможець отримає стипендію в розмірі 59 300 
доларів США плюс науково-дослідний фонд у розмірі 3000 доларів США та 
медичне страхування і, відповідно до умов, він повинен буде прочитати 
один курс лекцій для студентів магістрантів.  

• Дедлайн:  15 жовтня 2020 року 
• Сайт:  https://wolfhumanities.upenn.edu/fellowships/andrew-w-mellon-

postdoctoral-fellowship-humanities 

https://www.science-community.org/uk/node/217593
https://www.science-community.org/uk/node/217593




• The Wolf Humanities Center присуджує п’ять (5) однорічних стипендій 
Ендрю В. Меллона для молодих вчених кожного навчального року з 
гуманітарних наук.  

• Перевага буде надаватися кандидатам, чиї пропозиції мають 
міждисциплінарний характер, і раніше не користувались 
ресурсами Пенсильванського університету та чиї дослідження є 
корисними для університету. Програми The Wolf Humanities Center 
розроблені на основі щорічних тем, що запрошують до широкої 
міждисциплінарної співпраці. На 2021-2022 навчальний рік темою 
для досліджень буде „Міграція”.  

• Підтримують проекти, що сприяють знищенню расизму, який існує в 
гуманітарних науках. В ході своєї заявки слід включити пояснення 
того, як ваша стипендія сприяє цим зусиллям. 



Вимоги до кандидатів 
• Кандидат наук (та її міжнародний еквівалент, такий як PhD - доктор філософіі) є єдиним 

прийнятним вищим ступенем, і кандидати з гуманітариних наук або спеціалістами в таких 
суміжних областях, як антропологія чи історія науки. Вчені, які отримали або отримають ступінь 
доктора філософії у період з 1 грудня 2015 року до 1 грудня 2020 року, мають право подати 
заявку. Вони повинні мати ступінь або пройти захист не пізніше 1 грудня 2020 року, щоб 
отримати право. Заявка не буде розглянута, якщо ця умова не буде дотримана (тобто ви не 
маєте права подавати заявку, якщо захищатимете чи подаватимете дисертацію будь-яким 
іншим способом у будь-який час у 2021 році).  

• Вчені, які отримують стипендію, повинні провести рік (1 серпня 2021 по 31 травня 2022) в 
резиденції Пенсільванії.  

• Протягом року проживання стипендіати проводять дослідження, на додачу, протягом року 
вони повинні викладати один курс лекцій для магістрів, а також брати участь у щотижневому 
семінарському дослідницькому центрі Меллона (вівторок, 12: 00–1: 50), представляючи свої 
дослідження на одному цих семінарів.  

• Стипендію можуть взяти всі науковці, національні та міжнародні, які відповідають вимогам. 
• Питання візи: Міжнародні науковці за межами Північної Америки призначаються за візою J-1 

(Research Scholar status). Гуманітарний центр залишає за собою право скасувати нагороди, якщо 
одержувач не може виконати цю умову. Заявники повинні проконсультуватися з офісом 
міжнародних програм у своєму університеті, щоб підтвердити відповідність, перш ніж подавати 
заявку на отримання стипендії.  



Подати заявку 
Відвідайте портал заявок, щоб заповнити шість необхідних форм на веб-сайті :  
https://apply.interfolio.com/74939%20 
1.) Applicant Profile & Education,  
2.) Applicant Research,  
3.) Proposed Course Description,  
4.) Reference Contact Form,  
5.) Equal Employment Opportunity,  
6) Where did you hear about this position? 
Завантажте документи:  
1.) C.V., 2.) Research Plan, 3.) Writing Sample (зразок письмової роботи); 3 letters of 

recommendation. 
Усі форми, документи та листи повинні бути завантажені та подані до кінця дня 

15 жовтня 2020 року.  



Гранти на двомісячне перебування у 
резиденції у Франції від Usine Utopik   

Асоціація ADN - Usine Utopik є центром сучасної художньої творчості з місією  
підтримки та популяризації візуального мистецтва та сучасного письма у сільському 
середовищі. Резиденції Usine Utopik будуть в старій садівничій теплиці села Тессі-сюр-
Вір. Usine Utopik організовує шість резиденцій на рік, з весни до осені. Тут художники 
можуть реалізовувати конкретні проекти, дослідити або розробити нові напрямки 
в художній практиці, результатом яких стане виставка. Центр пропонує допомогу 
на всіх різних етапах роботи художника, дослідження та виставки. Usine Utopik також 
пропонує для авторів та представляє різноманітну культурну програму (виставки, 
бібліотека мистецтв, публічні лекції, публікації тощо), що полегшує взаємодію між 
художниками та місцевою мистецькою спільнотою.  

Кандидати: митці сфери візуального мистецтва. Конкурс стосується всіх митців з 
успішно закінченим мистецьким ступенем та професійною художньою практикою 
(живопис, скульптура, інсталяції, фото, малюнок, кераміка, перформанс тощо), 
незалежно від віку та національності.  

Дедлайн – 16 жовтня 2020 року 





Вигоди гранту 
• Кожен художник отримає грант на створення твору вартістю 

2250 євро 
• фінансову допомогу на виробничі витрати, до максимум 1500 

євро при пред'явленні супровідних документів.   
• особисту кімнату в квартирі, яка поділиться з іншими 

художниками.  
• Usine Utopik бере на себе всі витрати на відкриття виставки 

(спілкування, вернісаж тощо). Телефонні витрати та 
транспортні витрати (до центру та з центру) не покриваються 
центром. Художнику настійно рекомендується мати в своєму 
розпорядженні авто, адже село Тессі-сюр-Вір не має 
громадського транспорту. Найближче місто на відстані 18 км. 



Відбір здійснюється за такими критеріями: 
- заява про наміри, що описує проект, дослідження, яке хотів би провести художник, та засоби, якими художник 

хотів би скористатися. Проект повинен бути розроблений для конкретного простору Usine Utopik і повинен 
враховувати особливості будівлі (деталі в Вимогах для заявників ). 

- Портфоліо, що включає зображення творів художника та / або виставки та текст твору на DVD або CD. 
- Резюме. 
- Копія офіційного документа, що засвідчує, що ви професійний художник. 
- Номер соціального страхування Social security number (ІПН). 
- Офіційний документ, який демонструє можливість виставлення рахунку (SIRET number or other official 

document that demonstrates the ability to invoice A1 certificate). 
- Certificate of liability insurance Свідоцтво про страхування відповідальності (за можливе нанесення шкоди на 
робочому місці чи від ведення діяльності третім особам) 

Для більш детальної інформації телефонуйте Xavier Gonzalez, директор Usine Utopik, чи Delphine Grimaud, 
асистент за тел: 0033 233 06 01 67  

Кожна заявка повинна містити конверт із маркою та маркуванням розміром А4, щоб могли повертати документи 
заявок, які не вибрано.  

Заявки також можна надсилати електронною поштою на ел.адресу: usineutopik@gmail.com 
Заявники повідомляються про результати відбору електронною поштою.  



Проектно-
освітній центр 

розвитку 
інновацій на 
інвестицій в 

регіоні «Агенти 
змін»  

 

Зоряна Криховецька 
к.е.н., доцентка, 

фахівчиня проектно-
освітнього цетру 

“Агенти змін” 

АДРЕСА САЙТУ: 
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/ 
ПЛАТФОРМА  для Meetings: 
pu.webex.com 
Ми у соцмрежах: 
https://www.facebook.com/ag
entyzminpnu 

Криховецька З.М., Кондур О.С. 
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