Програма Світового Банку та ЄС
"Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні"
оголошує

національний конкурс грантів для дослідників
"Земля, прозорість та прийняття рішень"
Грант до 50 000 гривень та методологічна підтримка упродовж 4-х місяців
Подання заявки до 15 листопада 2018, 23:59 за київським часом
Результати відбору пропозицій: 24 грудня 2018
Оголошення переможця: 20 квітня 2019

Чому? Асиметрична інформація про права на земелю та про земельні ресурси є джерелом багатьох
проблем щодо ефективного та сталого розпорядження земельними ресурсами в Україні.
Відсутність прозорості в розпорядженні цими ресурсами створює ґрунт для зловживання владою,
конфліктів і захоплення землі, низької продуктивності та недостатніх інвестицій.
Мета конкурсу: стимулювати прикладні дослідження в галузі економіки земельних відносин в
Україні для інформування громадськості, представників законодавчої та виконавчої влади,
сприяння політичному діалогу на основі фактичних даних та економічного аналізу.
Тема конкурсу грантів: Економіка земельних відносин в Україні.
Хто може брати участь: окремі дослідники або невеликі групи (до 3 осіб), які є громадянами та
постійними мешканцями України та мають ступінь не нижче магістерської.
Розмір гранту: Від 25 до 50 тис грн (залежно від якості дослідницької роботи)
Номінація: Найкраща дослідницька робота питань політики управління земельними ресурсами в
Україні. Будуть доступні до п'яти грантів.
Тривалість грантових проектів: до 4-х місяців
Як подати заявку: усі документи повинні бути надіслані на адресу: land_project@kse.org.ua до 15
листопада 2018 року, 23:59 за київським часом
Мова дослідження: англійська
До пакету заявки дослідницьких пропозицій входять такі матеріали:



Форма реєстрації
Додаток: опис пропозиції дослідження, 2-сторінкове резюме кожного учасника проекту.

Спеціальні вимоги: дослідження повинно використовувати відкриті дані (зокрема, але не
виключно, Моніторинг земельних відносин) для створення важливої та актуальної (з практичної
точки зору) економічної аналітики. Інформацію про Моніторинг можна отримати тут
(http://www.kse.org.ua/uk/research-policy/land/governance-monitoring/) .
Приклади тем (список не є вичерпним):






Вплив обмежень ринку землі на добробут у сільській місцевості.
Вплив обмежень ринку землі на продуктивність сільгоспвиробників в Україні.
Вплив підтримки сільгоспвиробників на моделі використання сільгоспземель в Україні.
Масова оцінка землі: випадок продажу прав оренди державних земель.
Досвід країн з централізованим та децентралізованим підходом до розпорядження
земельними ресурсами.
 Наслідки якості та повноти державної реєстрації земель на продуктивність,
землекористування та інвестиції.
 Фактори, що впливають на повноту державної реєстрації у Земельному кадастрі та Реєстрі
прав.
 Як власність на землю впливає на інвестиції у сільське господарство?
 Чи відбивається продуктивність землі на аукціонних цінах?
Конкурс буде організовано у два тури. Календар конкурсу:
До 15 листопада
пізніше 23:59 за
часом)

2018 (не Подання дослідницьких пропозицій
київським

16 листопада – 24 грудня 2018

Тур 1. Вибір дослідницьких пропозицій

До 2 грудня 2018

Результати попереднього відбору дослідницьких пропозицій
будуть доступні всім учасникам. До десяти пропозицій буде
відібрано для участі у конференції, яка відбудеться у Києві 2021 грудня 2018.

До 24 грудня 2018

Оголошення остаточних результатів 1-го Туру відбору
дослідницьких
пропозицій.
Гранти
для
реалізації
запропонованих досліджень отримають до п'яти дослідницьких
пропозицій .

25 грудня 2018 – 3 квітня 2019

Тур 2. Розробка дослідницьких проектів, які перемогли у
першому турі

20 квітня 2019

Оголошення переможця конкурсу

До складу журі входять: професори та дослідники Київської школи економіки, дослідники
Світового банку та зовнішні експерти.
Заохочення. Після завершення дослідження, за рекомендацією журі, кращі дослідницькі проекти
будуть рекомендовані до публікації в журналі KSE «Сучасні економічні дослідження», у виданнях
Світового Банку або інших міжнародних наукових журналах.
Додаткова інформація: land_project@kse.org.ua

