Конкурс Green Talents – ексклюзивний доступ до унікальних знань про
сталий розвиток
Сталий розвиток – це екологічний спосіб життя та охорона природних
ресурсів, що надзвичайно важливо для збереження нашого світу для наступних
поколінь і подолання сучасними містами викликів майбутнього. Німеччина з її
кращими науково-дослідними центрами підтримує цей напрям, розвиваючи
міжнародне співробітництво серед «золотих голів» завтрашнього дня.
З 2009 р. Федеральне міністерство науки та освіти Німеччини (BMBF)
проводить конкурс Green Talents – International Forum for High Potentials in
Sustainable Development, спрямований на підтримку міжнародного обміну
«зеленими» ідеями. Під патронажем міністра, професора Й. Ванки, щорічно
нагороджують 25 молодих учених. Вибрані компетентним журі лауреати, що
представляють різні країни та наукові дисципліни із здобутками в галузі
становлення суспільств зі стійким розвитком, отримають унікальне запрошення
до наукового співтовариства Німеччини.
Враховуючи, що провідна наукова тема 2015 р. це – «Місто Майбутнього»,
на конкурсі «Зелені таланти» – 2015 особливо вітаються заявки за даною
темою. Однак до участі в конкурсі також запрошуються молоді вчені з інших
областей з рівними шансами на перемогу. Премія 2015 містить у собі:
Запрошення до Німеччини для участі у двотижневому науковому форумі з
повним фінансуванням у 2015 р. Під час перебування в Німеччині лауреати
отримають доступ до кращих науково-дослідних установ, що пропонують
унікальні можливості ознайомлення з їх роботою. Шанс для лауреатів
представити себе і свої наукові проекти особисто під час індивідуальних
зустрічей з експертами за вибором (під час двотижневого наукового форуму).
Наукове стажування до трьох місяців в установі за вибором лауреата у
2016 р. з повним фінансуванням. Доступ до мережі Green Talents Alumni
Network, яка налічує 130 партнерів у сфері сталого розвитку з понад 40 країн.
З більш детальною інформацією про конкурс можна познайомитися на
сторінці www.greentalents.de. Термін подання заявки: 2 червня 2015 12.00 (CET).
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