
УКРАЇНА та ЄС

ЗАХОДИ В РАМКАХ ПРОЕКТІВ 
ім. ЖАНА МОННЕ

Науковці Львівської політехніки активно 
освоюють програму імені Жана Монне

11 лютого 2019 року стартує «АКАДЕМІЯ 
ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО» в рамках 

реалізації проекту 

599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-
PROJECT

EU-EaP ACADEMY: SUPPORTING NEXT 
GENERATION OF SCHOLARS IN EUROPEAN 

STUDIES

КОНКУРСИ і ГРАНТИ

Підсумки Ради асоціації Україна-ЄС: 
євроінтеграційний порядок денний на 

2019 рік

Гранти Фінського фонду місцевого 
співробітництва

СІЧЕНЬ 2019

Цифрові Інструменти та Можливості 
Google Для Безпечнішого Інтернету 

ЄВРОДАЙДЖЕСТ
БУДЬ У КУРСІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОВИН ТА МОЖЛИВОСТЕЙ!

Стипендії ім. Лейна Кіркланда

EaP European Scholar 
Scholarship Programme

Вельмишановні колеги!
Українська Асоціація Викладачів і Дослідників 

Європейської Інтеграції та Львівський національний 
університет імені Івана Франка, за підтримки програми 

Львівської міської ради «Львів Науковий»

у співпраці з ініціативою «Європейський Парламент 
– до Кампусу»

у рамках проекту Програми ім. Жана Монне 

“Enhanced Visibility on European Integration 
Teaching and Research”

запрошують Вас до участі у міжнародній науково-
практичній конференції:

«УКРАЇНА-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД 
ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ» 

(до 25-річчя підписання Угоди про Партнерство і 
Співробітництво між Україною і ЄС)
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Запрошення до публікації від наших 
партнерів 
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Прес-конференція «Підсумки Ради асоціації Україна-ЄС: 
євроінтеграційний порядок денний на 2019 рік»

19 грудня проект «Громадська синергія» у партнерстві з 
Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 
інтеграції під егідою Української сторони Платформи 
громадянського суспільства Україна - ЄС провів прес-конференцію 
«Підсумки Ради асоціації Україна - ЄС: євроінтеграційний порядок 
денний на 2019 рік». Під час заходу експерти презентували 
дослідження «Інтеграція у рамках асоціації: динаміка виконання 
угоди між Україною і ЄС». У ньому проаналізована імплементація 
Угоди про асоціацію у секторах, де передбачене відкриття 
внутрішнього ринку ЄС у разі виконання Україною «домашнього 
завдання» з нормативно-регуляторного наближення: технічне 
регулювання (ринок промислових товарів), митні процедури, 
цифровий ринок, фінансові послуги, державні закупівлі, 
енергетика (газовий ринок).

Представляємо до Вашої уваги тези основних спікерів прес-конференції.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Україна протягом останнього року багато працювала, 
щоб визначити свої пріоритети щодо економічної інтеграції. 
Вони були відображені в декларації 20 саміту Україна-
ЄС – сфера енергетики, цифровий ринок, митна політика, 
технічне регулювання, свобода юстиції і безпеки.

Україні вдалося отримати згоду і розуміння ЄС, що в деяких 
сферах нам потрібно приходити до оновлення додатків 
до Угоди про асоціацію, оскільки право ЄС розвивається і 
Україна готова поглиблювати реалізацію зобов’язань, щоб 

максимально інтегруватися в окремі ринки Європейського Союзу. Ми дійшли згоди, щоб визначити подальший 
механізм, як ми можемо рухатися відповідно до оновлення додатку XXVII по енергетиці. Для нас важливо, 
щоб після проведення усіх реформ в Україні, ми могли розраховувати на ставлення до нас, як до країни, що є 
частиною внутрішнього енергетичного ринку ЄС.

У секторі свободи, юстиції і безпеки для нас важливо, що ми вийшли на конкретику тих напрямків, де будемо 
поглиблювати взаємодію з ЄС – забезпечення кібербезпеки, протидія кіберзагрозам, протидія дезінформації, 
розбудова спільного управління кордонами.

У митній сфері ми сподіваємося на прийняття (Верховною 
Радою – ред.) законопроекту щодо уповноважених 
економічних операторів. Це дозволить рухатися набагато 
серйозніше у напрямку зменшення бар’єрів, які є у митній 
взаємодії між Україною та ЄС.

Хюг Мінгареллі, голова Представництва Європейського 
Союзу в Україні

Високий представник ЄС із закордонних справ та 
безпекової політики Федеріка Могеріні сказала, що були 
надані інструкції мобілізувати додаткові засоби задля 
економічної і соціальної допомоги Азовському регіону, який 
зачепила агресія Росії.

Віце-президент Європейської Комісії з питань Енергетичного Союзу Марош Шефчович зазначив, що Україні 
потрібно продовжувати рух у напрямку анбандлінгу «Нафтогазу» та компаній, які займаються розподілом 
електроенергії, а також забезпечити незалежність енергорегуляторів та прозорість у розподілі газу. Він пояснив, 
що є нова пропозиція провести наступний раунд тристоронніх переговорів за участі України та Росії щодо 
майбутнього контракту по транзиту газу у середині січня.

Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Ган підкреслив, що 
другий транш макроекономічної допомоги (500 млн. євро) може бути виділений весною, якщо Україна виконає 
поставлені вимоги. Він також підкреслив, що виділені кредитні кошти не повинні залишатись невикористаними.
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Ольга Стефанішина, Генеральний директор Урядового офісу координації 
європейської та євроатлантичної інтеграції

• Вперше Україна почала говорити про спільний (з ЄС – ред.) моніторинг 
виконання Угоди про асоціацію.

• Після публікації Угоди про вихід Британії з ЄС радикально змінилась 
риторика стосовно підписання Угоди по спільний авіаційний простір. 

• По енергетиці ми оновлюємо додаток XXVII, який міститиме не лише 
перелік актів ЄС, що мають бути імплементовані, але також передбачатиме механізм оцінки й моніторингу 
прогресу України у наближенні законодавства, а також – що найбільш важливе для України – підготовку щороку 
спільних рекомендацій Ради асоціації за результатам досягнення прогресу виконання цієї Угоди.

• У липні Україна передала (ЄС – ред.) дорожню карту інтеграції України в цифровий ринок Європейського 
союзу. Вже в січні цього року в Україну має приїхати офіційна місія Єврокомісії, яка буде оцінювати українську 
правову, інституційну, технічну інфраструктуру і це, фактично, буде початком переходу у цифровий безвіз. Для 
України важливо вийти на спільне бачення і сформувати спільний план дій. Київ розраховує, що десь у першій 
половині 2019 року ми матимемо план цифрової лібералізації з ЄС.

• ЄС готовий більш активно долучатися до роботи в сфері митної політики. Але це одна з тих сфер, де в 
України дуже багато домашнього завдання і ми, в першу чергу, повинні продемонструвати політичну волю. Як 
тільки будуть проголосовані необхідні закони, Україна зможе більш серйозно рухатись у напрямку приєднання 
до відповідної конвенції.

Вероніка Мовчан, академічний директор Інституту економічних досліджень та 
політичних консультацій

• Експорт з України до ЄС зростає вдвічі швидше, ніж експорт до інших 
країн світу. Цьому сприяють ті можливості, які вже є, дуже активна євроінтеграційна 
риторика, а також кількість проектів, які допомагають бізнесу вийти на ринок ЄС.

• Активно зростає асортимент продукції, який виходить на ринок ЄС. Також 
на ринок виходять малі й середні підприємства.

• Наразі Україна фактично має доступ на ринок державних закупівель ЄС через Угоду про публічні закупівлі 
Світової організації торгівлі. Вона дозволила нам зайти майже на ті самі ринки, в майже тих самих порогових 
значеннях, які б мала дати Угода про асоціацію.

• За 10 років ЄС повністю переглянув розуміння того, яким є фінансове регулювання і Україна в деяких 
частинах йде вперед (адаптуючи своє законодавство до європейського – ред.), оскільки це потрібно нам. Однак, 
треба зрозуміти, де баланс між регулюванням на рівні спільного ринку та вартістю цього регулювання без 
користування можливостями європейського спільного ринку.

Дмитро Шульга, директор Європейської програми Міжнародного фонду 
«Відродження»

• Особливість Угоди про асоціацію полягає у тому, що вона не є статичною 
і передбачає певну динаміку. В Угоді передбачені положення, які дозволяють 
змінювати її зміст.

• В Угоді про асоціацію, як правило, немає визначення терміну, коли ЄС має 
надати доступ до внутрішнього ринку, але є достатньо чіткі терміни, коли Україна 

має виконати своє домашнє завдання.

• Якщо взяти до уваги, що Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі тимчасово застосовується з 
1 січня 2016 року, то станом на зараз Україна вже мала б виконати зобов’язання, як мінімум у чотирьох сферах і, 
відповідно, варто було б очікувати, що в них Україна отримає доступ на внутрішній ринок ЄС. Сьогодні ми маємо 
одну таку сферу – державні закупівлі, але це відбулося не в рамках Угоди про асоціацію, а в рамках Світової 
організації торгівлі. Як мінімум у трьох сферах ми не маємо такого прогресу. На це є різні причини – переважно 
через затримку з боку України.

• Ми пропонуємо Україні офіційно звернутися до Європейського Союзу з пропозицією зробити оцінку 
відповідно до європейської методології щодо судової системи та боротьби з корупцією.

 Детальніше про прес-конференцію «Підсумки Ради асоціації Україна-ЄС: євроінтеграційний порядок денний 
на 2019 рік» можна узнати на сайті проекту «Громадська синергія»

https://www.civic-synergy.org.ua/news/osnovni-tezy-spikeriv-z-pres-konferentsiyi-pidsumky-rady-asotsiatsiyi-
ukrayina-yes-yevrointegratsijnyj-poryadok-dennyj-na-2019-rik/

https://www.civic-synergy.org.ua/news/osnovni-tezy-spikeriv-z-pres-konferentsiyi-pidsumky-rady-asots
https://www.civic-synergy.org.ua/news/osnovni-tezy-spikeriv-z-pres-konferentsiyi-pidsumky-rady-asots


Українська Асоціація викладачів та дослідників Європейської інтеграції
Асоціація досліджень Європейського Союзу Молдови

Асоціація досліджень Європейського Союзу Грузії  
запрошують взяти участь у міжнародній освітній ініціативі:

«AКАДЕМІЯ ЄС-СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО»
Київ, Україна. 11-15 лютого 2019 року

Академія відбудеться за підтримки и Європейського Союзу у рамках програми 
імені Жана Монне Еразмус+ 

(599865-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-PROJECT)

“Академія ЄС-Східне Партнерство” (EU-EaP 
Academy) прагне згуртувати аспірантів та молодих з 
вчених з різних країн, які цікавляться різноманітними 
аспектами євроінтеграційної тематики, включно з 
проблематикою Східного Партнерства. Метою цієї 
міжнародної освітньої ініціативи є забезпечити 
краще розуміння її учасниками особливостей 
взаємодії усіх шести країн Східного Партнерства з 
Європейським Союзом. У рамках Академії зокрема 
буде проаналізовано роль Європейського Союзу у 
Східній Європі, простежено особливості відносин 

ЄС з кожною країною-учасницею Східного Партнерства, зокрема процес імплементації Угод 
про Асоціацію у Грузії, Молдавії та України, обговорено чинники, що гальмують зближення ЄС 
з країнами Східного Партнерства, розглянуто потенційні сценарії їхніх відносин у майбутньому.

“Академія ЄС-Східне Партнерство” покликана актуалізувати знання учасників про стан 
відносин ЄС-Східне Партнерство та слугувати високоякісним ресурсом з євроінтеграційної 
тематики для аспірантів і молодих вчених у їхніх професійному розвитку.

Учасники не тільки отримають з перших рук унікальну інформацію про відносини ЄС з 
країнами Східного Партнерства, але і матимуть можливість вдосконалити свої дослідницькі 
компетнентності та професійну майстерність у сфері Європейських Студій.

“Академія ЄС-Східне Партнерство” передбачає як виступи виняткових спікерів, так і 
майстер-класи, динамічну роботу у групах та обговорення. Спеціальна сесія буде присвячена 
можливостям програми імені Жана Монне Еразмус + з метою заохочення учасників до  участі 
у ній. Важливою компонентою Академії будуть незабутні культурні заходи. 

Запрошені спікери - це міжнародно визнані вчені, високопосадовці, лідери громадянського 
суспільства як з Європейського Союзу, так і шести країн-учасниць Східного Партнерства.

Найуспішніші учасники будуть запрошені взяти участь у Міжнародній конференції «Роздуми 
про майбутнє відносин ЄС-Східне Партнерство: голос молодих науковців», заплановану на 
червень 2019 року.
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Науковці Львівської політехніки активно освоюють 
програму імені Жана Монне

Доброю традицією у Львівській політехніці стало 
проведення інформаційно-просвітницьких лекторіїв 
на предмет освоєння напрямів Національної програми 
Еразмус+. Особливе зацікавлення у професорсько-
наукового складу викликала освітня програма імені Жана 
Монне (Jean Monnet),  метою  якої є підвищення рівня 
знань та поінформованості суспільства в ЄС і за його 
межами з питань європейської інтеграції. 

Неодноразово НУ «Львівська політехніка» відвідували 
колеги, аби поділитися власним досвідом щодо 
активізації євроінтеграційного дискурсу та залучення 
закладів вищої освіти до дослідження євроінтеграційних 
процесів шляхом подання проектних заявок.  

Так 22 січня 2019 р. викладачі Львівської політехніки,  зокрема представники кафедри соціології та соціальної 
роботи проф. Климанська Л.Д., доц.. Макух О.Є. (які є членами  ГО «Українська асоціація Викладачів і Дослідників 
Європейської Інтеграції») та доц. Проскура В.В. мали змогу бути слухачами  скайп-конференції, яку провів 
менеджер напряму Жана Монне Петро Крайнік. 

Представник «Національного Еразмус+ офісу в Україні»  розповів науковцям політехніки про особливості 
програми імені Жана Монне: як зареєструватися на програму, які документи необхідно підготувати, якими є 
критерії якісного складу проектної групи, вказуючи на особливості цієї програми. Доповідач також детально 
розповів про вимоги до заповнення основної аплікаційної форми.

Слухацька аудиторія була дуже активною: задавала запитання з метою розуміння, уточнення та роз’яснення 
аспектів заповнення пакету документів для подання проектної заявки. 

Дякуємо колегам з Національного офісу Еразмус+ Україна за співпрацю!

«Цифрові Інструменти та Можливості Google Для 
Безпечнішого Інтернету». Всеукраїнський Відкритий 
Майстер-Клас

5 лютого о 16:00 відбудеться Всеукраїнський 
відкритий майстер-клас «Цифрові інструменти та 
можливості Google для безпечнішого Інтернету» (Зала 
1).

Організатори: Міністерство інформаційної політики України спільно з Google Україна для 
педагогів шкіл та закладів вищої освіти.

Спікер: Антоніна Букач - тренерка майстер-класу, сертифікований тренер Google for Education.

Коротко про захід: Тренерка майстер-класу Антоніна Букач зосередить увагу на безпеці онлайн та доступних 
інструментах інформаційної безпеки Google.

Під час Всеукраїнського майстер-класу на сторінці «Укрінформу» буде забезпечено онлайн-трансляцію, і 
тому всі охочі зможуть дистанційно долучитися до заходу. Глядачі, які успішно пройдуть онлайн або офлайн 
навчання, отримають сертифікат.

Для виконання практичних завдань учасникам заходу рекомендується мати із собою гаджети (ноутбук або 
смартфон, або планшет).

Зареєструватися на захід можна за посиланням: https://goo.gl/6rfMz8

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)

Контактні телефони: (044)  299-03-32; 299-05-01 

Кількість місць обмежена.

Детальніше: https://www.ukrinform.ua/

https://goo.gl/6rfMz8
https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2628757-cifrovi-instrumenti-ta-mozlivosti-google-dla-bezpecnisogo-internetu-vseukrainskij-vidkritij-majsterklas.html?fbclid=IwAR0iP1Xx-qq5nrpgSapncviqzNJYFk4_y4HEmrr6QMYZNYhKYq9NOzm4i7M


УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ І ДОСЛІДНИКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: 
ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ

(ДО 25-РІЧЧЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ 
УКРАЇНОЮ ТА ЄС)

  ПІД ЕГІДОЮ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НАПРЯМУ ІМ. ЖАНА МОННЕ 
У РАМКАХ ПРОЕКТУ

“ENHANCED VISIBILITY ON EUROPEAN INTEGRATION TEACHING AND RESEARCH”
СПІЛЬНО З УКРАЇНСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

У СПІВПРАЦІ З ІНІЦІАТИВОЮ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ - ДО КАМПУСУ» 
ЗА ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЛЬВІВ НАУКОВИЙ» ТА 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЕРАЗМУС+ ОФІСУ В УКРАЇНІ
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Вельмишановні колеги!

запрошуємо Вас до участі у міжнародній науково-практичній конференції:

«УКРАЇНА - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ВІД ПАРТНЕРСТВА ДО АСОЦІАЦІЇ»

(до 25-річчя підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною і ЄС)

Її метою є передусім комплексно (пере)осмислити різні аспекти двосторонніх відносин 
між Українською державою та Європейським Союзом упродовж останньої чверті 

століття.

Мультидисциплінарний характер конференції забезпечить унікальний академічний  
майданчик  для  обговорення  ключових  здобутків  і  головних викликів взаємодії 

України з ЄС, а також для рефлексії над сучасними трендами об’єднувальних процесів 
на європейському континенті.

До участі у конференції запрошуються аспіранти, викладачі та науковці - представники   
усіх   академічних   дисциплін   та   усі,   хто   цікавиться проблематикою  двосторонніх  
відносин  України  з  Європейським  Союзом  і загалом євроінтеграційною тематикою.

Особливо заохочуємо до участі усіх, хто є чи був залучений у різні роки до реалізації 
проектів у рамках Програми імені Жана Монне Еразмус+ в Україні для презентації 

свого академічного доробку ширшому загалу.

У  конференції візьмуть  участь  представники  інституцій  ЄС,  органів державної влади 
України, громадянського суспільства, а також іноземні фахівці, які брали участь у 

Програмі імені Жана Монне.

Місце проведення: Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. 
Університетська 1, м. Львів)

Учасникам  необхідно   д о   17  лютого   2019   р.   надіслати   статті  на електронну 
скриньку:  

conference.lviv2019@gmail.com 

та  зареєструватись за посиланням: 

https://goo.gl/forms/otJE216tk6uWpT2K2

Більш детальна інформація на сайті:  aprei.com.ua
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Запрошення до публікації статті від наших парнтнерів
ECSA Moldova released the call for articles of the «European Studies» Journal 2019. The deadline for submission of 

research results is May 31, 2019.

Please find below more information about the call on ECSA Moldova’s:

http://studiieu.org/announcements/call-for-articles-european-studies-2019

EaP European Scholar 
Scholarship Programme

Запрошуються молоді та активні студенти 
у віці 16-17 років, які бажають поглибити 
свої знання про Європу та ЄС взяти участь у 
конкурсі стипендійної програми Європейської 
школи Східного партнерства, що фінансується 
Європейським Союзом.

У рамках програми буде підтримано 35 
найкращих студентів з шести країн-учасниць 
Східного партнерства. Вони отримають 
високоякісний міжнародно визнаний диплом міжнародного бакалавра з акцентом на європейські студії.

Програму Європейської школи Східного партнерства здійснює «Нова школа», що знаходиться у м. Тбілісі 
(Грузія). Навчальний курс триває два роки, і розпочинається у 2019-2020 академічному році. 

Усі зацікавлені студенти можуть подати свої заявки онлайн до 1 березня 2019 року – через сайт www.
eapeuropeanschool.eu.

Відкриття Європейської школи Східного партнерства було передбачено 20 очікуваними досягненнями 
Східного партнерства до 2020 року. Варто зауважити, що створення такого навчального закладу в Україні, 
викликало б значний інтерес серед молоді, яка дедалі більше цікавиться євроінтеграційним розвитком своєї 
країни. За офіційними даними в Україні проживають близько 713,6 сотень тисяч молодих громадян віком 
16-17 років, і забезпечення високоякісної освіти з європейських студій, дасть їм можливість краще розуміти 
євроінтеграційні процеси та особливості функціонування ЄС.

Детальніше: http://www.eapeuropeanschool.eu/?fbclid=IwAR0IwsBxpnUOF8gECHecASYe11FBaOUDeJbxqFMIhuI
z9nByEIa1HZtuahg

Гранти Фінського фонду місцевого співробітництва
Посольство Фінляндії оголошує змагання проектних заявок на отримання фінансування від Фінського Фонду 

Місцевого Співробітництва у 2019 році. Дедлайн - 28  лютого 2019 року

Для участі у змаганні Заявникам необхідно надіслати Wordapplication form, заповнену англійською мовою. 
Обсяг аплікаційної заявки не має перевищувати 10 сторінок.

Заявки на отримання фінансування необхідно надіслати до Посольства не пізніше 16.00, 28 лютого, 2019 
року.

Посольство зв’яжеться із кандидатами, відібраними для участі у другому турі, для більш детального 
обговорення проектів.

Фіналісти будуть відібрані із цієї групи, Посольство зв’яжеться з ними для можливої зустрічі та подальшого 
підписання договору.

2-3 проекти будуть відібрані для підтримки Фондом Місцевого Співробітництва Посольства 2019. Бюджет 
запропонованого проекту не має перевищувати 50 000 євро, але не повинен бути менше, ніж 20 000 євро.

Зверніть увагу, що кожного року ми отримуємо у декілька разів більше заявок, ніж можемо підтримати. 
Конкуренція є високою. Отож ми рекомендуємо Вам уважно ознайомитися із інструкцією та підготувати Вашу 
пропозицію належним чином. Особливе значення для нас має чітке визначення мети проектної заявки та 
очікувані результати (вплив).

Детальніше: https://gurt.org.ua/news/grants/50784/

http://studiieu.org/announcements/call-for-articles-european-studies-2019
http://www.eapeuropeanschool.eu. 
http://www.eapeuropeanschool.eu. 
http://www.eapeuropeanschool.eu/?fbclid=IwAR0IwsBxpnUOF8gECHecASYe11FBaOUDeJbxqFMIhuIz9nByEIa1HZtuahg
http://www.eapeuropeanschool.eu/?fbclid=IwAR0IwsBxpnUOF8gECHecASYe11FBaOUDeJbxqFMIhuIz9nByEIa1HZtuahg
https://gurt.org.ua/news/grants/50784/


Стипендії ім. Лейна Кіркланда
Польсько-Американський Фонд Свободи Фундатор 

Програми і Фонд Лідери Змін оголошують відкритий 
конкурс для кандидатів на отримання Стипендій 
ім. Лейна Кіркланда у 2019/2020 навчальному 
році. Програма адресована молодим лідерам та 
експертам, які здобули вищу освіту та зацікавлені в 
розвитку демократії, економіки і громадянського 
суспільства у своїх країнах та в регіоні. Реалізація 
Програми відбувається в рамках двосеместрового 
навчання у вищих навчальних закладах одного з 5 
академічних осередків Республіки Польща (міста 
Варшава, Краків, Вроцлав Познань, Люблін) та 2-4 
тижневих професійних стажувань у державних або 
приватних установах і організаціях. 

Дедлайн - 1 березня 2019 р.

Програма адресована молодим лідерам та експертам, які здобули вищу освіту та зацікавлені в розвитку 
демократії, економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у вищих навчальних закладах одного з 
5 академічних осередків Республіки Польща (міста Варшава, Краків, Вроцлав Познань, Люблін)  та 2-4 тижневих 
професійних стажувань у державних або приватних установах і організаціях.

До участі в Програмі запрошуються кандидати, які мотивовані повернутися після Програми у свої країни та 
впроваджувати там здобуті знання, проект та досвід.

КАНДИДАТИ:

Програма ім. Л.Кіркланда адресована представникам таких професійних груп:

експерти, політики, працівники органів державної влади і самоврядування;

підприємці, менеджери;

лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі;

викладачі вузів;

журналісти.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

громадянство і постійне проживання в одній із вищевказаних держав (особи, які мають карту

постійного проживання в Польщі, не можуть претендувати на отримання стипендії Кіркланда);

повна вища освіта (ступінь магістра);

вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);

досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки;

принаймні 2 роки перерви після останнього закордонного стажування, що тривало понад 6 місяців;

навчання в рамках Програми ім. Л. Кіркланда може бути реалізоване польською або англійською мовами 
(навчання англійською не є можливим для кандидатів з України та Білорусі), до того ж лише навчання польською 
мовою надає можливість сповна скористатися освітньою пропозицією польських ВУЗів та професійного 
стажування, яке надає Програма;

Аплікаційну форму необхідно заповнити он-лайн, її можна отримати на сайті: www.kirkland.edu.pl або ж 
безпосередньо кореспондуючи з працівниками Програми.

Детальніше: https://gurt.org.ua/news/grants/50328/
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