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1. Конкурс «Від ідеї до ринку» (CRDF)  

Фонд цивільних досліджень та розвитку США 

(CRDF Global) в партнерстві з Державним агентст-

вом з питань науки, інновацій та інформатизації 

України запрошує всіх зацікавлених винахідників, нові компанії, вчених 

та підприємців в сфері технологій подавати заявки на участь в щорічно-

му Конкурсі «Від ідеї до ринку» в рамках Програми «Науково-технічне 

підприємництво». Конкурс має на меті запалити іскру технологічного 

підприємництва та просувати на ринок ідеї про інноваційні технології.  

Про Конкурс 

Конкурс «Від ідеї до ринку» має на меті виявити та надати поштовх у 

розвитку найбільш перспективним новим техноло-

гіям і новим компаніям в Україні через програму 

підтримки, яка надає:  

Фінансування 

Наставництво, мережеві можливості і досвід в 

стратегіях по комерціалізації технологій та розвит-

ку бізнесу  

Ідея учасника або нової компанії має зосереджуватися на наукових або 

технологічних рішеннях з ринковим потенціалом в таких сферах, як ін-

формаційні та комунікаційні технології (ІКТ), енергетика, охорона на-

вколишнього середовища  та охорона здоров’я. 

Для того, щоб мати право на участь в Конкурсі, учасники мають чітко 

продемонструвати плани просування своїх технологічних продуктів/

технологій  з метою їх комерційного застосування. CRDF Global та Дер-

жінформнауки закликає до участі молодих вчених, підприємців та вина-

хідників. Пріоритетна увага надаватиметься  проектам, що демонстру-

ють потенціал для отримання доходу та/або для залучення додаткових 

джерел фінансування, особливо з боку промислового сектору.  
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2. Новий конкурс за 7-ю Рамковою Програмою ЄС (IКТ) 

Відкрито новий конкурс 

для проектів у сфері ІКТ, 

присвячений перспекти-

вам розвитку Інтернету 

"Future Internet"-2013 

(Identifier: FP7-2013-ICT-

FI).  Дослідження ІКТ в 

Сьомій Рамковій Про-

грамі ЄС (FP7) покликані 

підвищити конкурентоспроможність 

європейської промисловості, а також 

підвищити спроможність Європи опа-

нувати та формувати майбутні розроб-

ки цих технологій для задоволення ви-

мог суспільства та економіки. Дослід-

ницькі заходи в рамках FP7 сприяти-

муть зміцненню науково-технічної бази 

Європи та забезпеченню світового лі-

дерства у сфері ІКТ, допоможуть запус-

тити та стимулювати інноваційний та 

креативний розвиток продукції та пос-

луг шляхом застосування ІКТ і гаранту-

вати швидке перетворення прогресу у 

сфері ІКТ на користь європейського 

населення, бізнесу, промисловості та 

урядів.  

Дедлайн: 

16.09.2013 

Джерело 

3 

DAAD оголошує конкурс „Підтримка 

демократії в Україні“ на 2014 рік. 

Яка мета програми?  

Німеччина підтримує поступове збли-

ження України з ЄС і сприяє заходам, 

які підтримують процес демократизації 

та громадянське суспільство в Україні. 

Академічний обмін між українськими та 

німецькими університетами є відправ-

ною точкою для цього.  

Хто може подати заявку?  

Подати заявку можуть німецькі універ-

ситети (факультети, інститути) або нау-

ково-дослідні установи, які мають парт-

нерські відносини з українськими уні-

верситетами або науково-дослідними 

установами.  

Що фінансується?  

Фінансування отримають спеціалізовані 

курси, семінари та конференції в Украї-

ні та/або в Німеччині. Заохочуються та-

кож дослідницькі стажування українсь-

ких науковців у німецьких вузах, 

які будуть пов'язані із зазначени-

ми заходами.  

Які дисципліни фінансуються?  

На сприяння заслуговуватимуть насам-

перед заходи із сфери гуманітарних і 

соціальних наук (міжнародні відносини, 

історія, культурологія тощо) та, зокре-

ма, правознавства (німецьке право, 

право ЄС, права людини тощо).  

Які цільові групи отримають підтрим-

ку?  

Цільовою групою є студенти, випускни-

ки та науковці з України, а також німе-

цькі студенти та науковці. Окрім того, 

запрошуються польські або білоруські 

студенти та науковці, які досліджують 

тему з питань тристоронніх інтересів - 

Німеччини, України і Польщі або Білору-

сі.  

Перші заходи розпочнуться у січні 2013 

року. 

3. Новий конкурс від DAAD  
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Детальніше 

4. Гранти 2013 для дослідників за програмою імені Марії Кюрі  

(стажування в Європі)   

     Європейська Комісія запрошує вчених до участі у фінальному конкурсі на 

отримання грантів за програмою імені Марії Кюрі (Marie Curie Ac-

tions). Близько 227 млн. євро, найвизначніша сума з моменту поча-

тку Сьомої Рамкової програми (FP7, 2007-2013 рр.) буде реалізова-

на в цьому транші. Близько тисячі вчених отримають можливість 

брати участь у програмі імені Марії Кюрі в 2013 році. 

З 14 березня 2013 в рамках Marie Curie Actions приймаються заявки 

від дослідників на отримання грантів за такими конкурсами: 

1. International Incoming Fellowship (IIF)  

До участі в даному конкурсі запрошуються вчені зі стажем дослідницької ді-

яльності більше 4-х років. Мета програми - трансфер знань з третіх країн до 

країн Європейського Союзу та країн, асоційованих з ЄС. Додатково в даному 

конкурсі передбачена фінансова підтримка реінтеграції - повернення стипе-

ндіата на батьківщину. Одержувачем цієї складової гранту є організація, в 

якій працює стипендіат до від'їзду в ЄС та яка приймає стипендіата після за-

кінчення його перебування в Європі. 

2. International Outgoing Fellowship (IOF)  

У рамках даного конкурсу надаються стипендії науковцям з ЄС та асоційова-

них країн  для роботи в наукових організаціях третіх країн. Європейський 

учений направляється в наукові організації третіх країн (наприклад в Росію) 

для розвитку дослідницької кар'єри. 

3. Intra-European Fellowship (IEF)  

До участі в конкурсі запрошуються вчені будь-якої національності, які мають 

досвід дослідницької діяльності та працюють в одній з країн ЄС або Асоційо-

ваних країн, які планують участь у дослідницькому проекті в іншій країні ЄС 

або Асоційованій країні. 

4. Career Integration Grants (CIG)  

Гранти для підтримки кар'єрної інтеграції дослідників - CIG програми 

«Кадри» 7РП покликані значно поліпшити перспективи довгострокової інтег-

рації вчених, яким пропонується стабільна науково-дослідна робота в Європі 

після періоду мобільності. Тобто дослідник може переїхати з будь-якої краї-

ни як усередині Європи, так і за її межами. Тривалість цих грантів становить 

від 2 до 4 років.  

4 

http://www.science-community.org/uk/content/granty-2013-dlya-issledovatelei-po-programme-imeni-marii-kyuri-stazhirovki-v-evrope-22626
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal?_nfpb=true&_windowLabel=portletInstance_60&portletInstance_60_actionOverride=%2Fportlets%2Fcall%2Ffp7CallMenu%2Fgo2People&_pageLabel=call_FP7#wlp_portletInstance_60


  

 

 

   

Призовий фонд - 35 000 гривень!   (1 місце - 20 000, 2 місце - 10 000, 3 

місце - 5 000). Учасники - тала-

новиті студенти та аспіранти 

до 30 років. 

Тематики конкурсу: 

1.    Напрям «Фентезі». Запро-

понувати технології майбут-

нього економічно обґрунтоване інноваційне рішення. Як повинен ви-

глядати платіжний термінал майбутнього, банкомат майбутнього, 

платіжна картка майбутнього та ін. з точки зору ідентифікації корис-

тувача (власника картки, власника рахунку, платника тощо) та забез-

печення безпечного перерахування грошей. 

2.    Напрям «Оптимізація». Необхідно винайти можливості здешев-

лення вже існуючих  технологій (чіп технологій, smart - технологій, 

технології безпечної передачі даних та ін.)  

3.    Напрям «Безпека». Запропонувати прилади, направлені на вияв-

лення несанкціонованого втручання в роботу банкомату 

(скімінгових пристроїв та інше). 

4.    Напрям «Антивірусний захист». Запропонувати продукт, направ-

лений на захист/боротьбу з шахрайством з використанням систем 

дистанційного банківського обслуговування (ДБО). 

Для подачі проекту необхідно до 01.10.2013 заповнити форму трьома 

мовами: українською, російською, англійською на сайті  

www.startup.kpi.ua/anticyber.  

З умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті: 

www.startup.kpi.ua/anticyber або www.anticyber.com.ua  

Тел: +38 044 454-95-24, 

Україна, 03056, м. Київ, просп. Перемоги 37, корп. 6, оф. 304   

E-mail: info@startup.kpi.ua.  

5. Всеукраїнський конкурс інноваційних продуктів з інформаційної безпеки 

банківської системи «Антикібер»  
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6. Конкурс наукових робіт  

«Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації»  

Міжнародна громадська організація «Міжнародний 

фонд «Взаєморозуміння і толерантність» за участі 

Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні 

оголошує проведення Всеукраїнського конкурсу нау-

кових робіт молодих дослідників на тему: «Жінки 

України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репре-

зентації».  

Метою конкурсу є залучення молодих дослідників до 

осмислення маловідомих сторінок історії України у роки Другої 

світової війни і (ре)конструювання пам'яті про неї через призму 

досвіду жінок. Ролі та форми участі жінок у війні були вкрай різно-

манітними і неоднозначними, часто – суттєво відмінними від чоло-

вічих, проте жіночий досвід війни надалі залишається непізнаним і 

невизнаним. Панівні ідеологічні настанови у різний час призводили 

до надмірної  героїзації чи навпаки віктимізації образу жінки під 

час війни, формування і поширення певних стереотипних уявлень. 

Усе це спотворювало наше знання про минуле та не дозволяло ви-

користати набутий жінками досвід у науковому та суспільному 

дискурсах. 

Безпосереднім змістом конкурсних робіт має стати аналіз різно-

манітних чинників (ідеологічних, політичних, прагматичних, куль-

турних, етнічних та ін.), що вплинули на вибір жінки щодо власної 

позиції та ролі у кризовій ситуації війни, а також дослідження жіно-

чих стратегій спротиву, виживання, пристосування та порятунку 

себе і ближніх, мотивів і форм колаборації, змін у системі ціннос-

тей та життєвих пріоритетів окремих жінок у екстремальних умо-

вах війни, окупації, депортації, геноциду, примусової праці чи ув’я-

знення. 
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Очікується подання робіт за наступними напрямками: 

- Жінки України у парамілітарних організаціях; 

- Образи жінки у пропаганді та агітації часів війни;    

- Повсякденне життя жінок в умовах окупації;  

- Жінки на примусовій праці; 

- Жінка і Голокост; 

- Жінки – в’язні концтаборів та таборів для військовополонених; 

- Жінки на фронті та у регулярних військових частинах Червоної Армії; 

- Жінки в русі Опору різного спрямування; 

- Жінки на військово-медичній службі; 

- Жінки у праці для фронту та в умовах евакуації;  

- Жінки у повоєнний час: доля на Батьківщині та в еміграції; 

- Жінки та військова колаборація  

До участі в конкурсі запрошуються: молоді дослідники (віком до 35 років), а саме: студенти, 

магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі ВНЗ, 

співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науко-

вою чи викладацькою діяльністю. 

Роботи, подані на конкурс, мають бути індивідуальними або 

колективними самостійними науковими дослідженнями іс-

торичного характеру, написаними авторами на основі опра-

цювання першоджерел (архівних, музейних, 

краєзнавчих матеріалів, у тому числі сімейних до-

кументів, даних усної історії), з коректним вико-

ристанням наукової літератури. Роботи з питань 

історіо- графії та історичної пам’яті про участь жінок у 

Д р уг і й світовій війні також вітаються. Включення у робо-

ти ілюс- тративних матеріалів (фотографій та ін.) заохочу-

ється. 

Перевага віддаватиметься роботам, які не обмежуються суто біографічними студіями, а ви-

ходять на вищий рівень аналізу досліджуваних подій. 

На конкурс не приймаються раніше опубліковані роботи чи такі, які були подані для участі в 

інших конкурсах, незалежно від того, чи здобули вони призові місця.  
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7. Запрошення на навчальні візити до Гдині восени 2013 року (Польща)    

14-25 жовтня та 11-

22 листопада 2013 

року відбудуться 

традиційні деся-

тиденні навчальні 

візити до Гдині 

для молоді – 

Study Visits in Gdynia – організовані 

польською громадською організаці-

єю “Сentrum Wspolpracy Mlodziezy” 

за підтримки Ради міста Гдиня. 

Суть Study Visits in Gdynia – знайомс-

тво з Польщею, її історією та культу-

рою, адміністративною й освітньою 

системи, урядом, бізнесом, ЗМІ, дер-

жавними установами та громадськи-

ми організаціями. Метою візитів є 

показ розвитку Польщі з моменту 

падіння комуні-

зму. 

Візити передба-

чають неформа-

льні зустрічі з 

політиками, 

представника-

ми організацій 

громадянсько-

го суспільства, польськими студента-

ми тощо, що проходитимуть безпо-

середньо в офісах установ. Study Vis-

its in Gdynia не несуть характеру нау-

кового стажування. 

До участі у відборі запрошуються мо-

лоді громадяни України, Білорусії, 

Молдови та Російської Федерації 

(тільки з Калінінградської області) в 

віці 20-30 років, які є активними сту-

дентами вузів і/або представниками 

неурядових організацій, вільно воло-

діють російською мовою, мають дійс-

ний закордонний паспорт, не брали 

раніше участі в візитах (а також у 

Study Tours to Poland). Знання поль-

ської чи англійської мов не є умовою 

участі в Study Visits in Gdynia. 

Для участі у відборі необхідно обра-

ти одну з двох – 14-25 жовтня чи 11-22 

листопада 2013 року – дат проведен-

ня, заповнити та надіслати на civ-

ic.cwm@gmail.com до 21 липня 2013 

року анкету (ім’я файлу повинно ма-

ти формат Прізви-

ще_Ім’я_Країна_WS2013, наприклад, 

Ivanenko_Ivan_Ukraine_WS2013).    

Відібрані учасники й учасниці будуть 

повідомлені особисто. 

Участь у візитах безкоштовна. Органі-

затори забезпечують для відібраних і 

запрошених учасників і учасниць за-

прошення для оформлення безкош-

товної візи, харчування та проживан-

ня, компенсацію витрат на проїзд. 

За більш докладною інформацією 

можна звертатися до проект-

менеджера міжнародних молодіж-

них обмінів “Сentrum Wspolpracy 

Mlodziezy” Александри Садовської за 

ola@cwm.org.pl чи тел.: +48 (58) 620-

02480, факсом: +48 (58) 6606445 або 

до їхнього офісу в Гдині: 

ul. Komandorska 42/4 

 81-232 Gdynia 

 Poland 
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Міністерство освіти і науки 

Литовської Республіки ого-

лосило конкурс на отриман-

ня стипендій на навчання у 

вищих навчальних закладах Литви за програмою освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра. Про це повідомляє прес-служба 

Міністерства освіти і науки України (МОН).  

Участь у конкурсі можуть взяти громадяни України, які успішно 

завершили навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакала-

вра, вільно володіють англійською або литовською мовами.  

Стипендія включає плату за навчання та щомісячну фінансову до-

помогу (близько 370 євро). Витрати на проживання, транспорт, 

оформлення візи та медичне страхування – за рахунок кандида-

тів на навчання.  

Всі документи кандидати повинні надіслати до 15 липня 2013 року 

на адресу Міністерства освіти і науки 

України (пр. Перемоги, 10, Київ, 01135) 

або до 1 серпня 2013 року безпосеред-

ньо на адресу Посольства Литовської 

Республіки в Україні (вул. Буслівська, 

21, Київ, 01901). 

Детальну інформацію можна знайти за посиланням:  

http://www.smpf.lt/en/statescholarships/

for_fulltime_master_degree_studies. 

8. Оголошено конкурс на отримання стипендій на навчання у ВНЗ  

Литовської Республіки    
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9. Магістратура в Австралії: університет Аделаїди  

Програма навчання в магістратурі по будь-

якій спеціальності, що викладається в універ-

ситеті Аделаїди. Програма триває два роки 

для магістрів і три роки для кандидатів наук. 

Стипендіати отримають грант у розмірі $23 

728 на весь період участі в програмі, ця сума 

покриє витрати на навчання, проживан-

ня , харчування і медичну страховку. 

Вимоги до кандидатів:  

Кандидати повинні мати рівень, рівний 

як мінімум чотирьом рокам навчання у 

вищому учбовому закладі, мати досвід 

роботи над дослідницькими проекта-

ми, мати високі академічні досяг-

нення і наукові публікації і володі-

ти англійською мовою. 

Оформлення заявки:  

Для участі в конкурсі необхідно 

заповнити заявку.  

До неї потрібно прикріпити насту-

пні документи:  

— завірену копію виписки з диплома на мові оригінала і перекладе-

ну англійською мовою копію;  

— сертифікати і дипломи кандидата;  

— сертифікати TOEFL або IELTS;  

— рекомендаційні листи. 

Заявки приймаються за адресою agc.international@adelaide.edu.au  

або звичайною поштою до 31 серпня 2013 року. 
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