ДЕ ШУКАТИ ГРАНТИ ТА СПОНСОРІВ?

До вашої уваги пропонується підбірка сайтів, які рекомендуємо моніторити постійно.
Країна
грантодавець
Польща

Відомості про фонди та організації

Фонд Королеви Ядвіги, заснований у 2002 році при Ягеллонському університеті, надає можливість молодим вченим та
аспірантам з країн Центральної та Східної Європи, держав колишнього Радянського Союзу і Балкан пройти наукове
стажування в Кракові (Польща), терміном 1-2 місяці. Детальніше - http://www.bi.uj.edu.pl/en_GB/wlasne-funduszestypendialne/jadwiga
Міжнародний Вишеградський Фонд (The International Visegrad Fund - ІVF) заснований у Братиславі у червні 2000 року
державами Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина) з метою підтримки спільних проектів у
галузях культури, освіти і науки. З 2005 року ІVF підтримує проекти за участю партнерів з України.
Програми підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду:
Вишеградська стипендіальна програма; магістерська програма; програма для аспірантів і молодих вчених у віці до 35 років,
які працюють над кандидатською дисертацією;
Гранти: підтримка університетів; програма малих і середніх грантів.
Детальніше - http://www.visegradfund.org/

США

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ). Діє в Україні з 1990 року на кошти скандально відомого мультимільйонера
Джоржа Сороса. Крім України Фонд здійснює свою діяльність в 70 країнах світу. Згідно з останньою виданою Фондом
звітністю, в 2011 році представники Сороса витратили 61 млн. грн.. на 665 проектів, що сприяють розвитку демократії та
становлення демократичного суспільства в Україні. http://www.irf.ua/grants/contests/
USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) Фінансується урядом США з метою розвитку гуманітарних та
економічних сфер українського суспільства. Починаючи з 1992 року, USAID надало Україні технічну та гуманітарну
допомогу на суму $ 1,7 млрд. https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/
Американська рада з міжнародної освіти та наукових досліджень (ACTR / ACCELS) - це міжнародна неприбуткова
організація, метою якої є підтримка розвитку освіти в усьому світі. Діяльність організації зосереджена на академічному
обміні, професійному та дистанційному навчанні, розробці навчальних планів, наданні технічної допомоги, підтримки
досліджень та інституційному розвитку. На сьогодні Американська Рада є однією з провідних організацій США з питань
освіти і міжнародного навчання, яка адмініструє понад 30 програм. Детальніше – htpp: www.actr.org
Американська рада наукових товариств (American Council of Learned Societies) - це приватна некомерційна організація,
створена в 1919 році з метою налагодження співпраці між науковими установами, товариствами, які працюють в галузі
гуманітарних та соціальних наук. Напрями діяльності Ради - надання грантів і стипендій для проведення наукових
досліджень в галузі гуманітарних та соціальних наук; фінансова підтримка організації наукових конференцій, створення
нових наукових товариств, впровадження інновацій. Детальніше - http://www.acls.org
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) - це міжнародна неприбуткова організація, створена в 1968
році з метою поліпшення якості освіти, посилення впливу незалежних ЗМІ та сприяння розвитку громадянського
суспільства шляхом адміністрування інноваційних програм. Чисельність організації - понад 500 професіоналів з різних
куточків світу. http://www.irex.org/ Представництво організації в Україні - irex.ua/ua
Міжнародний центр ім. Вудро Вільсона (Woodrow Wilson International Center) - заснований Конгресом США в 1968 році
на честь президента Вільсона. Завданням Центру є сприяння співробітництву політиків і вчених на національному та
міжнародному рівнях. Центр підтримує дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук (зокрема з історії, політології
та міжнародних зв'язків) шляхом надання стипендій, грантів, нагород. Детальніше – http://www.wilsoncenter.org/

Корпорація Карнегі (Carnegie Corporation) - один з найстаріших благодійних фондів США, заснований в 1911 році в НьюЙорку на кошти Ендрю Карнегі з метою сприяння розвитку освіти, поширення знань та налагодженню взаєморозуміння.
Корпорація надає гранти державним установам, університетам, громадським організаціям для виконання інноваційних
проектів, які відповідають вимогам певної програми фонду, що мають міжнародний напрямок і є вагомими для суспільства.
Детальніше - http://carnegie.org/http://carnegie.org/
Фонд цивільних досліджень та розвитку (CRDF Global) - громадська некомерційна організація, заснована в 1995 році
Національним науковим фондом США з метою сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву шляхом
надання грантів, стипендій та технічних ресурсів для вчених і дослідників. Фонд розташований в Арлінгтоні (Вірджинія,
США), має представництва в Україні (Київ), Казахстані (Алмата), Росії (Москва), Азербайджані (Баку, з 2010 року) і
Йорданії (Амман, з 2010 року). Основні напрямки діяльності Фонду в Україні - надання грантів науковцям для проведення
досліджень в галузі прикладних і фундаментальних наук; надання грантів на придбання обладнання, підтримку
комерціалізації технологій, проведення наукових конференцій та семінарів; сприяння інтеграції наукових досліджень і
вищої освіти. Детальніше - http://www.crdf.org.ua/
Фонд Форда (Ford Foundation) - американський благодійний фонд, створений для фінансування програм з підтримки
демократії, подолання бідності, налагодження міжнародного співробітництва та людського розвитку. Штаб-квартира фонду
знаходиться в Нью-Йорку. Детальніше - http://www.fordfoundation.org/

Японія

Японське товариство сприяння науці (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) надає можливість ученим різних
країн світу спільно з японськими колегами проводити дослідження в галузі гуманітарних, соціальних і природних наук. Для
українських учених актуальними є: програма стажувань для проведення досліджень в Японії; докторська стипендіальна
програма для вчених. Однаковою умовою для кожної з програм є те, що кандидатури претендентів на отримання стипендій
подають до JSPS виключно японські вчені через керівників своїх університетів або наукових установ. Заявки, подані
безпосередньо від іноземних вчених, або через дипломатичні представництва, до розгляду не приймаються. Детальніше http://www.jsps.go.jp/english/programs/
Міжнародний фонд Мацумі (The Matsumae International Foundation), заснований в 1979 році, надає стипендії ученим різних
країн світу для проведення досліджень в наукових установах Японії. Стипендіальна програма Фонду Детальніше http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
Фонд Японії (Japan Foundation) надає можливість науковцям і дослідникам (за винятком студентів і аспірантів) з країн
Східної Європи, Близького Сходу і Африки проводити дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук в Японії.
Програма інтелектуального обміну Детальніше - www.jpf.go.jp

Німеччина

Фонд Олександра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung) - один із найстаріших Фондів Німеччини,
заснований в 1860 р Завдання Фонду: стимулювання академічної співпраці між іноземними та німецькими вченими;
розвиток міжнаціонального культурного діалогу та сприяння науковій мобільності. Метою діяльності Фонду є надання
стипендій і премій висококваліфікованім ученим з усього світу для проведення досліджень (тематика досліджень довільна) в Німеччині. Зокрема, стипендіальні програми дають можливість вченим, які знаходяться на різних стадіях свого
професійного становлення, проводити науково-дослідні проекти спільно з німецькими колегами. На сьогодні,
стипендіатами стали 24 344 вчених (в тому числі 43 нобелівських лауреатів). Щорічно Фонд спонсорує близько 2000
досліджень як в Німеччині, так і за кордоном. Можливості, які надаються Фондом: стипендії; дотації на книги і
обладнання; програма розвитку зв'язків з дослідницькими групами; подальше проведення досліджень у Німеччині і за
кордоном; участь в міжнародних конференціях в Німеччині; гумбольдтські колоквіуми та лекції; премії гумбольдтським
випускникам за новаторські ідеї; Гумбольдт-клуби. !!! Головним і єдиним критерієм при наданні стипендій і присудження
премій є наукова кваліфікація здобувача (наукові досягнення, наукові публікації в міжнародних журналах і виданнях, якість
пропонованого дослідницького проекту). Детальніше - http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Фонд Готліба Даймлера і Карла Бенца (Gottlieb Daimlerund Karl BenzStiftung) надає стипендії аспірантам для проведення
досліджень і написання кандидатської дисертації в наукових установах Німеччини. Область досліджень і тематика робіт довільна. Детальніше - http://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php?page=home_en
Фонд Герди Хенкель (Gerda Henkel Stiftung) - приватна організація, діяльність якої спрямована на підтримку наукових
проектів, проведення наукових конференцій та надання стипендій німецьким та іноземним аспірантам, які проводять
дослідження в галузі гуманітарних наук. Детальніше - http://www.gerda-henkel-stiftung.de/grants
Фонд імені Фріца Тіссена (Fritz Тhyssen Stiftung), заснований в 1959 році, є одним із перших великих приватних фондів
Німеччини, діяльність якого спрямована на підтримку молодих вчених з різних країн світу (у формі стипендій) для
проведення досліджень у вищих навчальних закладах та державних дослідних установах Німеччини. Також підтримується
двостороннє наукове співробітництво університетів і дослідницьких центрів. Сфера досліджень: історія, лінгвістика,
філософія, релігієзнавство, археологія, естетика; економіка, політологія, право, соціологія; міжнародна співпраця; природні
науки; образотворче мистецтво, культура. Докладніше - http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/
Канада

Канадський інститут українських студій заснований в 1976 році при Альбертському університеті. Діяльність інституту:
• організація досліджень в галузі україністики або українсько-канадських зв'язків;
• видання книг і наукових журналів;
• розробка матеріалів для україномовної освіти;
• організація конференцій, лекцій та семінарів;
• надання стипендій та дослідницьких грантів студентам і вченим.
Серед стипендій та дослідницьких грантів, які надаються українцям є:
• Стипендія Меморіального фонду ім. Івана Коляски (John Kolasky Memorial Endowment Fund);
• Стипендія Вічного фонду ім. Сім'ї Ремезів (Remeza Family Grants);
• Дослідно-навчальні стипендії ім. Непораніх (Neporany Doctoral Fellowship);
Дослідницькі дотації (Research Grants). Детальніше - www.ualberta.ca/CIUS/

Посольства, які активно підтримують організації / проекти / ініціативи грантами:
• Посольство Франції

• Посольство Канади
• Посольство США
• Програма малих грантів Посольства Польщі в Україні
• Проекти розвитку співробітництва та сприяння демократії Посольства Литви в Україні
Грантові заявки регулярно оновлюють на таких сайтах:
• gurt.org.ua

!!!!!
• biggggidea.com
• civicua.org
theoryandpractice.ru/grants
БАЖАЄМО УСПІХУ

