
Гранти House of Europe 
 

Шановні колеги! 

 

6 квітня оголошено ряд грантових конкурсів під егідою House of Europe. 

З повним переліком можна ознайомитись за посиланням 

https://houseofeurope.org.ua/opportunities 

  

Гранти на персональні проєкти у сфері освіти 
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої 

Британії. Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.  

Запишіться на воркшоп з інклюзії, проведіть анкетування європейських колег для 

посібника з освітнього менеджменту, проконсультуйтеся з експертами з ЄС з приводу 

викладання іноземних мов та використайте нові знання для створення застосунку, що допоможе 

дітям опанувати англійську — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим 

персональним проєктом. 

Кінцевий термін: 05 травня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/195 

  

Гранти на персональні проєкти у сфері роботи з молоддю 
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої 

Британії. Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.  

Зберіть кращі європейські методи роботи з молоддю та створіть подкаст для колег або 

візьміть участь в онлайн-події для працівників сектору з усієї Європи, щоб знайти нових 

партнерів — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним 

проєктом. 

Кінцевий термін: 05 травня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/194 

  

Гранти на персональні проєкти у сфері культури та креативних індустрій 
Тематика проєкту: 

Популяризація української культури та мистецтва в ЄС та Великій Британії 

Розширення мережі контактів з колегами з ЄС та Великої Британії 

Обмін досвідами з приводу децентралізації сфери культури між Україною та ЄС  

Цифрові та інші формати культурних проєктів у часи пандемії  

Кінцевий термін: 05 травня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/193 

  

Гранти на переклад для видавців з ЄС та Великої Британії 
Кінцевий термін: 23 квітня 2021 о 15:00 за київським часом 

Гранти фінансують переклади української літератури мовами країн ЄС. Ви отримаєте до 

4 000 євро, щоб познайомити читачів з незвіданими художніми та нон-фікшн творами 

письменників з України. 

Грант покриє витрати на переклад, редактуру, передачу прав, дизайн, друк та 

популяризацію новинки. 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/189 

  

Гранти на переклад для українських видавців 
Гранти фінансують переклади книжок, написаних мовами ЄС або нацменшин України. 

Ви отримаєте до 4 000 євро, щоб поділитися з українськими читачами захопливою художнью 

або нон-фікшн літературою, яка раніше була їм недоступна. 

https://houseofeurope.org.ua/opportunities
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/195
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/194
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/193
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/189


Грант покриває переклад, редактуру, передачу прав, дизайн, друк та популяризацію 

новинки. 

Кінцевий термін: 23 квітня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/190 

  

Гранти на персональні проєкти у сфері культури та креативних індустрій 
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої 

Британії. 

Долучіться до онлайн-резиденції, оплатіть участь у відомому конкурсі креативності, 

організуйте цифрову виставку фотографії з роботами митців з України та ЄС або запустіть 

кампанію про українську культуру, націлену на Велику Британію — ось лише кілька прикладів 

з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним проєктом. 

Кінцевий термін: 05 травня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/193 

  

Гранти на дослідження в Історичних архівах ЄС 
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.  

Кінцевий термін: 30 квітня 2021 о 23:59 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/181 

  

Гранти на персональні проєкти у сфері медицини 
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої 

Британії. Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.  

Навчайтеся на онлайн-курсі від європейських практиків або створіть свій курс з лікарями 

та медсестрами з ЄС у якості лекторів, щоб слухачі дізналися більше про сферу охорони 

здоров’я за кордоном — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим 

персональним проєктом. 

Кінцевий термін: 05 травня 2021 о 15:00 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/197 

  

«Єдине здоров’я»: стипендії на дослідження від французького уряду 
Це стипендії для молодих вчених, що досліджують взаємозв’язок між здоров’ям людей, 

тварин і станом довкілля. Протягом року ви працюватимете над проєктом у Франції, а 

стипендія покриє усі витрати. Компанію вам складуть колеги з усього світу. 

Кінцевий термін: 10 травня 2021 о 23:59 за київським часом 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/201 

  

15 квітня о 16:00 менеджер програми Юрій Кірушок розкаже детальніше про умови 

грантів та відповість на усі запитання під час стріму  

https://www.facebook.com/events/772259576754273/ 

  

З питань участі у конкурсах та підготовки документів звертатись до керівника Центру 

проектних технологій доц. Омельяненка Віталія Анатолійовича, 

0951675952, omvitaliy@gmail.com. 
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