
 

№ Назва 

гранту/проекту/стипендії 

Дедлайн Опис гранту/проекту/стипендії Лінк 

1.  Emily Boutmy Scholarships 

2022 (Париж, Франція, 2022 

н.р.) 

ASAP Університет Science Po France відкриває прийом онлайн-заявок на стипендію Емілі Бутмі з 

повним фінансуванням навчання на 2022-2023 роки у Франції. 

 

вимоги: 

відмінне володіння французькою / англійською мовою 

відповідати вимогам для вступу до вузу 

 

оплачується: 

повне фінансування навчання 

https://fully-

fundedscholarships.com/

apply-for-emily-boutmy-

scholarships-science-po-

online-application-portal/  

2.  Молодіжний обмін в Іспанії 

(м. Понтеверда, Іспанія, 13-

21 листопада 2021 р.) 

03.09.2021 Проект має на меті познайомити учасників з навичками і методами театрального 

мистецтва, дозволить розкрити харизму і яскравість. Ці навички допоможуть вам почувати 

себе більш впевненим і в майбутньому переконати вашого інтерв'юера, що саме ви кращий 

кандидат на посаду 

 

вимоги: 

18-30 років 

відмінне володіння англійською мовою 

бути зацікавленим у тематиці проекту 

 

оплачується: 

переліт, проживання, харчування 

https://cutt.ly/CWs6emW  

3.  Українсько-польський 

молодіжний обмін (м. 

Motycz Leśny, Польща, 4-11 

жовтня 2021 р.) 

05.09.2021 Відкрито набір учасників на молодіжний обмін «We will manage» в Польщі на тему 

молодіжного активізму під час пандемії 

 

вимоги: 

18-27 років 

володіння англійською мовою на розмовному рівні 

соціальна активність, комунікабельність 

 

оплачується: 

переліт, проживання, харчування 

https://forms.gle/vXDziK

z7stJ1LgTa8  

4.  Mitacs Global Research 

Internship (Канада, 01 

травеня – 31 жовтня 2022 

р.) 

22 вересня Відкрита подача заявок на стажування Mitacs Global Research в Канаді в 2022 році. Яка 

повністю фінансується річна стажування для іноземних студентів доступна в більш ніж 70 

університетах Канади 

 

вимоги: 

від 18 років 

відмінне володіння англійською / французькою мовами 

бути зарахованим на програму бакалаврату / магістратури (не останній курс) 

https://www.mitacs.ca/en

/programs/globalink/glob

alink-research-

internship?utm_source=c

all&utm_medium=email

&utm_campaign=GRISt

udentCall-2022-

InternationalFundingPart
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оплачується: 

покриваються всі витрати 

ners  

5.  The Boehringer Ingelheim 

Fonds (BIF) Scholarship 

 Фонд Boehringer Ingelheim (BIF) присуджує докторські стипендії на термін від 2 до 3,5 

років видатним молодшим науковцям у всьому світі, які бажають реалізувати амбітний 

кандидатський проект з фундаментальних біомедичних досліджень у провідній на 

міжнародному рівні лабораторії. 

 

Процес відбору експертних оцінок оцінює досягнення заявника, а також наукову якість 

проекту та приймаючої лабораторії. Процес є висококонкурентним: менше 10% заявників 

отримують стипендію. 

 

На додаток до щомісячної стипендії, ми пропонуємо своїм стипендіатам семінари, 

компенсації за проїзд, індивідуальну та особисту підтримку. 

https://www.bifonds.de/f

ellowships-grants/phd-

fellowships.html  

6.  Післядипломна освіта 

“Управління 

європейськими проектами в 

фінансовій перспективі 

2021-2027” 

ASAP Програма навчання орієнтована на осіб, які планують звертатись за дофінансуванням з 

Європейських Фінансових Інструментів, Норвезьких Фінансових Інструментів, що 

адмініструються безпосередньо Європейською Комісією, з території EEA ( European 

Economic Area) чи Українським Урядом, а також дотаційних інструментів, що працюють в 

галузі розвитку та підтримки StartUp підходу – в першу чергу, сфери вищої освіти та 

представників бізнес середовища, агенцій регіонального розвитку (АРР) а також ринку 

консалтингу - як головних адресатів підтримки ЄС в фінансовій перспективі 2021-2027. 

 

вимоги: 

Наявність вищої освіти (диплом бакалавра/спеціаліста) 

Наявність закордонного паспорту (біометричний) на момент початку навчання 

Можливість участі в закордонних поїздках протягом навчання 

Володіння іноземними мовами (польська/англійська) вітається 

 

внесок: 1700 євро 

http://ceasc.net/postgradu

ate?gclid=CjwKCAjwyb

yJBhBwEiwAvz4G740z

hvL_yUqxnHeH9QnJQY

tYh0bbBuuvvEYRu8sRI

HH0_QvHjvIB5BoC44Q

QAvD_BwE  

7.  i-Portunus Houses 2 03.10.21 Це ваш шанс втілити спільний проєкт або дослідження, познайомитися або обмінятися 

досвідом з фахівцями з інших країн Європи. Ви можете запросити від двох до п’яти колег 

до України або перенести частину роботи в онлайн. Працювати над проєктом можна від 7 

до 60 днів. Це конкурс для митців, організацій та фахівців культури. 

 

1 650 євро на кожного запрошеного учасника, що приїде до вас в Україну. Ця сума покриє 

витрати на втілення проєкту, подорож та добові. Якщо візит триватиме довше, за кожен 

додатковий день ви отримаєте 33 євро. 

 

Від 1 100 до 1 650 євро на реалізацію віртуальної мобільності. Ця сума покриє 

організаційні витрати, програмне забезпечення, фасилітацію, матеріали для проєкту. 

 

https://houseofeurope.org

.ua/opportunity/249  
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8.  Гранти на дослідження в 

Історичних архівах ЄС 

(International Visegrad Fund 

Research Grant Programme 

2021-2022) 

31.10.21 Це можливість попрацювати з матеріалами Історичних архівів ЄС (HAEU) для українських 

науковців, що цікавляться питаннями євроінтеграції. Ви отримаєте 5 000 євро на 

дослідження з права, історії, політології, економіки, соціології або будь-якої іншої 

гуманітарної чи соціальної дисципліни. 

  

Залежно від карантинних обмежень, ви працюватимете безпосередньо в архіві у Флоренції 

або користуватиметеся оцифрованими матеріалами. За результатами дослідження потрібно 

буде підготувати наукову публікацію.  

  

Грантами опікується Міжнародний Вишеградський Фонд спільно з Інститутом 

Європейського університету. Це одна з тисяч можливостей ЄС для України. 

https://houseofeurope.org

.ua/opportunity/181  

9.  Стипендії на наукові візити 

до Австрії 

01.09.2021 Це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом декількох місяців працювати над 

дослідженням для своєї дипломної роботи під наглядом викладача місцевого вишу. 

Програма забезпечить щомісячну стипендію та витрати на подорож для науковців, що 

досліджують медицину, сільське господарство, природничі, технічні, гуманітарні та 

соціальні науки, мистецтво.  

  

Візит триватиме від одного до чотирьох місяців і розпочнеться не раніше січня 2022 року.  

  

Щоб знайти  опис стипендії на сайті організатора, оберіть Україну як країну походження 

та Фонд стипендій Австрійської Республіки як фінансуючу організацію. 

Це одна з тисяч можливостей ЄС для українців. 

 

 

оплачується: 

Щомісячна стипендія розміром 1 050 євро.  

Компенсація дорожніх витрат.  

Допомога з пошуком житла та оформленням страхування.  

 

https://houseofeurope.org

.ua/opportunity/239  

10.  Гранти академічної 

співпраці для університетів 

з України та Швеції 

30.09.2021 Це гранти, що фінансують академічну співпрацю вишів з України і Швеції. Ви отримаєте 

до 1 000 000 шведських крон, що покриють організацію конференцій і воркшопів, 

стажування, навчальні візити, заробітні плати, візові витрати та багато іншого. 

https://houseofeurope.org

.ua/opportunity/235  
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 Грантами опікується Шведський інститут. Це одна з тисяч можливостей ЄС для України. 

оплачується: 

Від 100 000 до 300 000 шведських крон, щоб протягом року започаткувати нове 

партнерство, розробити ідею співробітництва, втілити підготовчий або пілотний проєкт. 

Категорія Seed project.  

Від 500 000 до 1 000 000 шведських крон, щоб протягом 18 місяців втілити вже 

пропрацьовані ідеї з вишами, з якими ви маєте досвід спільної роботи. Категорія 

Collaborative project. 

 

https://si.se/en/apply/fun

ding-grants/academic-

collaboration-in-the-

baltic-sea-

region/?fbclid=IwAR31t

GFNruX_DHM87TM81

TAAEzvoPwlNPDyviJa

MNyOlD-

mI3oGr7mZxcWI#faq  

11.  Молодежний тренінг у 

Німеччині (Бад -Лаер, 

Німеччина 

-14 6-14 жовтня/16-20 

листопада 2021 року) 

 

10.09.2021 Цілий проект «Жити, слухати, вчитися, відчувати та ділитися» - це розширення 

професійних навичок молодих працівників та учителів. Вивчаючи нові інструменти 

формального та неформального освіти учасники будуть працювати над діями щодо 

запобігання гендерному насильству 

 

вимоги: 

від 18 років 

відмінне влаштування англійським мовою (В2+) 

для молодих працівників та педагогів 

 

оплачується: 

переліт, проживання, харчування 

https://www.facebook.co

m/alternativevua/posts/4

273013439441340  

12.  Довідник про все   http://mobility.univ.kiev.

ua/?page_id=237&lang=

uk  
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