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Дослідницькі та освітні конкурси, школи 

1. Конкурс грантів від посольства Словаччини в Україні 
2. Конкурс Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив 
3. Конкурс на отримання премії від Міністра закордонних справ Польщі 

на найкраще видання на іноземній мові, що пропагує історію Польщі, 
та найкраще видання польською мовою з історії польської 
дипломатії 

4. Літня школа Viadrinicum 2021 
5. VII грантовий конкурс «Scholarship в Україні» для українських 

студентів 
6. Стипендія на навчання графічному та моушн дизайну у School of 

Visual Communication 
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Конкурс малих грантів від посольства 
Словаччини в Україні 

• Це допомога для країн, що розвиваються фінансується з  Slovak Agency 
for the International Development  і спрямована безпосередньо на малі 
проекти 

• Максимальна сума безповоротного фінансового внеску становить 
максимум 5000 євро на проект. 

• Максимальна кількість обраних проектів обмежена бюджетом, 
виділеним на цей конкурс проектів, який становить 30 000 євро. 

• Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 місяців, 
починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким агентством з 
міжнародного співробітництва в галузі розвитку та Кінцевим 
бенефіціаром. 
 
 



• Пропозиції повинні відповідати Стратегії Словацької Республіки щодо співробітництва у 
галузі розвитку на 2019–2023 роки. Проектні пропозиції, які не відповідають фокусу цього 
конкурсу, не приймаються.  

• Для України в 2021 році були обрані такі галузеві пріоритети:  
• 1. Належне управління та побудова громадянського суспільства - реформа державного 

сектору, управління державними фінансами, підтримка верховенства права та участі 
громадянського суспільства в демократичних процесах, розбудова спроможності 
місцевого самоврядування та активна участь громадян у розвитку громади, безпека 
реформа сектору, діяльність цивільних експертів у галузі міжнародного врегулювання 
криз, запобігання конфліктам та підтримка діяльності з примирення;  

• 2. Інфраструктура та стале використання природних ресурсів - управління водними 
та іншими природними ресурсами, активізація та захист водних ресурсів, що перебувають 
під загрозою, питне водопостачання, очищення стічних вод, поводження з відходами, 
підвищення екологічної обізнаності, енергетичної безпеки та використання 
альтернативних джерел енергії, стійкий розвиток населених пунктів, підвищення стійкості 
до стихійних лих, включаючи кліматичні зміни, захист ґрунту, зменшення деградації та 
висихання ґрунтів, зупинка втрат біорізноманіття, захист екосистем, відновлення 
деградованих екосистем ;  

• 3. Підтримка створення ринкового середовища - підтримка мікро, малих та середніх 
підприємств, впровадження інновацій, створення робочих місць.   
 



• Учасники конкурсу - зареєстровані юридичні особи: неурядові 
організації (НУО), некомерційні суб’єкти та місцеві органи влади. 

• Кінцевий термін подання проектних пропозицій - 30 червня 2021 
року.  

• Посольство Словаччини в Києві приймає лише проектні пропозиції, 
підготовлені англійською мовою та надіслані в електронному вигляді 
на адресу emb.kiev@mzv.sk та у друкованому вигляді до Посольства 
Словацької Республіки в Україні за адресою Ярославів Вал 34, 01901 
Київ.  

• Заявки у друкованому вигляді (заповнені, підписані та завірені 
печаткою) із відповідною супровідною документацією (реєстраційні 
документи організації-заявника та резюме ключових представників, 
відповідальних за реалізацію проекту, англійською мовою) 



w.w.w.mzv.sk  



Конкурс проєктних пропозицій на 2021-2022 рік 
Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив  
• Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ) підтримує малі, але високоефективні 

проєкти, що відповідають пріоритетним напрямкам міжнародної допомоги уряду 
Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив, розроблених переважно місцевими 
партнерами. 

• Всі проекти повинні відповідати принаймні одному з наступних пріоритетів КФМІ: 
• Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат; 
• Інклюзивне врядування, повага до різноманітності, демократії, відстоювання прав людини та 

прав меншин і верховенство права; 
• Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та зміцнення миру 

(включаючи вирішення наслідків незаконної окупації Криму, прагнення до стійкого миру на 
Донбасі та підтримку євроатлантичних прагнень України); 

• Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні 
робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви 
населення та забезпечення економічної стабільності. 
 



Вимоги до заявників: 
1. Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, наприклад: 
Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація; 
Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні; 
Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та установа або 

агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку; 
Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює над 

місцевими проектами розвитку,  
Канадська неурядова та неприбуткова організація, що реалізує проекти з місцевого розвитку 

через місцевий офіс. 
2. Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими державними 

органами; 
3. Мати діючий банківський рахунок в українському банку і мати змогу надати інформацію про 

рахунок; 
4. Подати заповнену заявку на фінансування (разом з бюджетом) у формі, передбаченій 

Посольством Канади; 
5. Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів. 
 



Подання пропозицій: 
Середній внесок КФМІ для однорічних пректів становить приблизно $25 000 канадських доларів (суми 

внеску залежить від проекту, і зазвичай максимальна сума  – $50 000 за пропозицію). Всі внески зазначені в 
канадських доларах і потім конвертуються в українську гривню. 

Кінцевий термін подання документів – 25 травня 2021 року.  
Для того щоб подати заявку на фінансування проекту необхідно надати наступні документи: 
1. Заява на фінансування; 
ENG – CFLI Project Application for Funding_EN 
FR – CFLI Project Application for Funding_FR 
2. Бюджет проекту; 
Однорічні проекти (повинні бути завершені до 28 лютого 2022) – CFLI Project Budget (One Fiscal Year) 
Дворічні проекти (повинні бути завершені до 28 лютого 2023) – CFLI Project Budget (Two Fiscal Years) 
3. Два рекомендаційні листи в підтримку заявки (можуть бути надані попередніми 

донорами,партнерами, органами місцевої влади і тд); 
4. Копія підтвердження про державну реєстрацію. 
Пропозиції слід надсилати в електронному вигляді, використовуючи Google форму: https://cutt.ly/ObRuJD3   
Пропозиції повинні бути заповнені англійською або французькою мовами. 

• Деталі та умови подання за посиланням: https://www.prostir.ua/ 

https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/05/CFLI-Project-Application-for-Funding_EN.docx
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/05/CFLI-Project-Application-for-Funding_FR.doc
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/05/CFLI-Project-Budget-One-Fiscal-Year.xlsx
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2021/05/CFLI-Project-Budget-Two-Fiscal-Years.xlsx
https://cutt.ly/ObRuJD3
https://www.prostir.ua/


Конкурс від Міністра закордонних справ Польщі на найкраще видання 
на іноземній мові, що пропагує історію Польщі, та найкраще видання 

польською мовою з історії польської дипломатії, що вийшли у 2020 році  

Історики можуть подати свої роботи до 15 серпня 2021 року. 
На конкурс можуть бути подані лише книжкові публікації, як наукові 

монографії, так і науково-популярні публікації та видання джерел - в яких 
кількість авторів не перевищує трьох. 

Переможець Конкурсу в категорії найкращого іноземного видання, що пропагує 
історію Польщі, отримає грошову премію у розмірі 10 000 злотих;  

для переможця в категорії найкращого видання з історії польської дипломатії –  
20 000 Зл. 
Призи в конкурсі присуджує міністр закордонних справ на прохання Ради 

історичної дипломатії. 
Основним критерієм оцінки робіт буде змістовна цінність видання з точки зору 

реалізації польської зовнішньої політики. 
Детальні правила конкурсу викладені в: Положенні № 24 Міністра закордонних 

справ від 18 липня 2017 року про Історичний конкурс Міністра закордонних справ 
(із додатками). 

 



Принципи подання публікацій: 
Роботи на конкурс подаються у формі 3 примірників видання, 

додаючи (за можливості) опубліковані відгуки, рецензії.  
Також допустимо подавати книгу в електронному вигляді за 

адресою: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl із заголовком "Історичний конкурс 
Міністра закордонних справ ". 

До заявки додається письмова згода автора або авторів на участь у 
конкурсі та їх контактні дані. 

Цьогорічне видання конкурсу охоплює лише твори, опубліковані у 
2020 році. 

Надсилати публікації за адресою:  
Міністерство закордонних справ, Департамент громадської та 

культурної дипломатії, Ал. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Варшава; з запискою 
на конверті «Історичний конкурс міністра закордонних справ»   

Міністерство закордонних справ не повертає копії публікацій, поданих 
на конкурс. 

 

mailto:ddpk.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:ddpk.sekretariat@msz.gov.pl


Літня школа Viadrinicum 2021 
Viadrinicum – це щорічна літня школа, присвячена країнам Східного партнерства та широкому контексту 

країн Центральної та Східної Європи.  
Цьогорічний захід пройде у форматі міжгалузевої DigitalLab, яка має на меті дослідити соціальні та 

політичні виміри цифрової трансформації з різних теоретичних та методологічних перспектив.  
Літня школа Viadrinicum 2021 відбудеться 16 – 29 серпня 2021 року. 
Де: Франкфурт (Одер) / онлайн 
Залежно від епідеміологічної ситуації школа буде проходити в гібридному форматі або повністю онлайн. 
Заявки на участь у школі можуть надсилати: 
• Студенти, кандидати наук, активісти НУО або митці до 35 років з будь-якої країни світу; 
• Заявники, які щиро зацікавлені в міжгалузевих та міждисциплінарних підходах до теми діджиталізації; 
• Заявники, які володіють англійською мовою, достатньою для активної участі в дискусіях. 
Подати заявку: https://t1p.de/iorb 
Дедлайн: 31 травня 2021 року. 
Попередню програму та додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті www.viadrinicum.blog. 

 
 

https://t1p.de/iorb
https://viadrinicum.blog/2021/04/30/cfa-is-open-now/


VII грантовий конкурс «Scholarship в Україні» для українських студентів 
 

Грантовий бюджет VII Конкурсу складає 84 000 грн. 
Організатором виступає компанія «Сайбер Шарк», яка вже четвертий рік разом з партнерами – 

грантонадавачами  проводить такі конкурси для українських освітян.  
Мета проекту – підтримати українську молодь у непростий час та допомогти їм повірити в себе і свої 

можливості. 
Скористатися можливістю можуть учасники, які є: 
- громадянами України; 

- студентами будь-якого ЗВО України на момент закінчення конкурсу;  
- може навчатись як на бюджеті, так і за контрактом. 

- студенти 1-5 курсу, в тому числі магістри; 
- денна форма навчання.  

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку та підготувати конкурсну роботу обсягом 1000-3000 
слів на одну із запропонованих організаторами тем. 

Всього грантів у VII Конкурсі чотири, з окремими темами : 
І грант –  з теми “Сучасний розвиток фінансових ринків в Україні та світі: проблеми та 

перспективи розвитку фондового ринку та недержавного пенсійного страхування», подавати 
заявку за посиланням https://turbozaim.com.ua/konkurs/. 

ІІ грант – з теми “Нове авто VS б/в авто: переваги та недоліки під час вибору транспортного 
засобу“, заявки подавати на сторінці https://autotrading.net.ua/scholarship/ . 

ІІІ грант –  з теми “Як Covid-19 вплинув на інтернет-маркетинг?” –  умови на сторінці 
грантонадавача https://aweb.ua/ua/scholarship. 

IV грант – з теми “Система знижок, промокодів та акцій як інструмент у завоюванні 
прихильності на просторах інтернету” – умови на сторінці грантонадавача https://codes.com.ua/sh.  

 
 

https://www.prostir.ua/?grants=vii-hrantovyj-konkurs-scholarship-v-ukrajini-dlya-ukrajinskyh-studentiv
https://turbozaim.com.ua/konkurs/
https://autotrading.net.ua/scholarship/
https://aweb.ua/ua/scholarship
https://codes.com.ua/sh


Переможці обираються з кожної теми незалежним жюрі. 
Переможець, який посяде перше місце у конкурсі, отримає грант на свою 

освіту в розмірі 15 000 гривень, а саме: 
 - у випадку, коли переможець навчається на контрактній основі – грант 

йде на сплату його навчання; 
- у випадку, коли переможець  навчається на бюджетній основі  – грант 

йде на оплату будь-якого навчального курсу: вивчення іноземної мови, основи 
дизайну, маркетинг та інше, які обере переможець 

 
Фіналісти які посядуть 2-гі та 3-ті місця отримають заохочувальні грошові 

призи. 
За друге місце передбачений приз в 4 000 грн, а третій фіналіст буде 

нагороджений 2 000 грн. 
 
Детальні умови та етапи конкурсу – на офіційному сайті 

проєкту scholarship.in.ua.  
 Конкурсні роботи приймаються до 5 липня  включно.  
Надсилати роботи організаторам на пошту grant@scholarship.in.ua . 

http://scholarship.in.ua/
mailto:grant@scholarship.in.ua
mailto:grant@scholarship.in.ua
mailto:grant@scholarship.in.ua
mailto:grant@scholarship.in.ua
mailto:grant@scholarship.in.ua


Стипендія на навчання графічному та моушн 
дизайну у School of Visual Communication 

SVC  допомагає студенту швидко пройти шлях з нуля до стажування та 
працевлаштування, а ще – проявити себе.  

Організатори програми розробили річну програму партнерства з британською 
маркетинговою агенцією Growth Shop. 
Вона має 4 напрямки: 
-запрошення закордонних менторів до викладання 
-стажування у професійній студії meta і Growth Shop 
-нетворкінг 
-стипендія на навчання 
Програми, на які можна отримати стипендію: 
-Графічний дизайн: Junior (6-місячний офлайн) 
-Комерційний моушн дизайн: Middle (3-місячний онлайн) 
-Моушн дизайн: Middle (6-місячний офлайн) 

 



Як отримати стипендію? 
1. Подати заявку на навчання на одну з вище зазначених програм та 
оплатити перший місяць 
2.Старанно навчатися щомісяця та готуватися до переглядів 
 
Після першого місяця навчання оберуть двох студентів з найкращими 
результатами. Одному з них компенсують перший місяць навчання, 
іншому — наступний, і так далі щомісяця, до закінчення навчальної 
програми 
 
Кращі стипендіати будуть запрошені для проходження стажування та 
отримують можливість офіційного працевлаштування в компанії Growth 
Shop 
 
Дізнатися більше деталей : https://svc.com.ua/scholarship 

Тривалість Від 1 місяця 
Розмір гранту Від 5000 грн 
.E-mail:  info@svc.com.ua 

https://svc.com.ua/scholarship


ПОДАТИ ЗАПИТ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ:  http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/ 
 

http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/


Команда фахівців «Агентів змін» Прикарпатського університету  
пропонує короткострокове очне та дистанційне професійне навчання 
для держслужбовців, педагогічних/науково-педагогічних працівників 

ПОДАТИ ЗАПИТ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ:  http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/ 
 

http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/


   ІНТЕРАКТИВНИЙ ПОСІБНИК  
«КЕРІВНИЦТВО З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ»  

варіант для перегляду у рубриці «Наші послуги» 

http://agentyzmin.pnu.edu.ua 

http://agentyzmin.pnu.edu.ua/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/


НАШІ ПОСЛУГИ 
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-

%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/ 
 

ПОДАТИ ЗАПИТ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ:  http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/ 

http://agentyzmin.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/
http://agentyzmin.pnu.edu.ua/zapyt/


Проектно-освітній центр «Агенти змін»:  
WHEN  WE  ALL  WORK  TOGETHER  

WE  ALL  WIN  TOGETHER !!! 

Створено в рамках проекту «Створення 
проектно-освітнього центру розвитку інновацій 

та інвестицій в регіоні» -  «Агенти змін» ПНУ 
за кошти секторальної бюджетної підтримки 

Європейського Союзу 
 

Сайт: https://agentyzmin.pnu.edu.ua/ 
Онлайн платформа: https://pu.webex.com  
E-mail: agentyzminpnu@gmail.com 
У соцмережах: 
https://www.facebook.com/agentyzminpnu 
 
 

 

https://agentyzmin.pnu.edu.ua/
mailto:agentyzminpnu@gmail.com
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
https://www.facebook.com/agentyzminpnu
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