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туристически атракции" на Програма „Еразъм за млади предприемачи“ 

Международен конкурс за осветителни решения "CLUE"  

Покана за представяне на оферти за предоставяне на консултантски услуги в България в 

рамките на съвместната програма EС и Съвет на Европа INSCHOOL 

 

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

Програма "Предприемачи в науката" на Фондация  „Карол Знание“ 

Покана за участие в международен семинар, 24 - 30 септември 2019, София на Българо-
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Младежко обучение „ToDAY: Developing digitAl Youth work“, 29 ноември – 6 декември 

2019, Лариса, Гърция по програма „Еразъм +“ на ЕС 

Обучение “TYE – Tools for Youth Exchanges”, 3 – 9 ноември 2019, Малмьо, Швеция  по 

програма „Еразъм +“ на ЕС 

Обучение “Mobility Taster for Inclusion Organisations”, 22 – 26 октомври 2019, Рига, 

Латвия  по програма „Еразъм +“  

Среща на европейската младеж (EYE) на 29 и 30 май 2020 г. в Страсбург  

Обучително събитие за младежи пациенти, 27-30 септември 2019, Пловдив  

 

СТИПЕНДИИ 

Студентска програма в администрацията на ЦЕРН  
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Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за учебната 2019-2020 
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Стипендия One Young World Art  

Грант за студенти и учени за участие в научни конференции в САЩ  

КОНКУРСИ 

Конкурс Kick Start 2019 на Google за кодиране  

Конкурс за Нощта на учените 2019 „REFRESH VIDEO”  

Национална награда за студентско творчество "Петър Увалиев"  
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Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за 

развитие на европейската наука“ (ВИХРЕН)  

 

 

 

 

Краен срок: 20 септември 2019 г.  

 

Националната научна програма “Вихрен” подкрепя учени с високи постижения. 

Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два 

вида проектни предложения - едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ 

изследовател“. 

Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като 

максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален 

сума 210 000 лв. годишно за проект за "Установен изследовател" за максимален период 

от пет години. 

За повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/961 
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Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с 

Европа“  

 

 

 

Краен срок: 20 септември 2019 г.  

 

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2019 година е 1 235 

000 лв. Той се разпределя между 8 научни панела пропорционално на дела на 

подадените допустими предложения за съответния панел. 

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може 

да бъде до 5 000 лв. месечно. 

Научни панели: 

- Химия (CHE) 

- Обществени и хуманитарни науки (SOC) 

- Икономически науки (ECO) 

- Информатика и инженерни науки (ENG) 

- Околна среда и науки за Земята (ENV) 

- Науки за живота (LIF) 

- Математика (MAT) 

- Физика (PHY) 

За повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/957 
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 Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2019  

 

 

 

Краен срок: 25 септември 2019 г.  

 

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни 

изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:  

1) Биологически науки; 

2) Математически науки и информатика; 

3) Медицински науки; 

4) Науки за земята; 

5) Обществени науки; 

6) Селскостопански науки; 

7) Технически науки; 

8) Физически науки; 

9) Химически науки; 

10) Хуманитарни науки. 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2019 г. 

е 16 000 000 лв., от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на 

проектите. 

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. 

Максималната сума за всеки отделен проект е 120 000 лв. 

Публичното финансиране може да бъде до 100 % от общия размер на допустимите 

разходи на проекта. 

За повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/969 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fni.bg/?q=node/969
http://www.fni.bg/?q=node/969


Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти 2019  

 

 

 

Краен срок: 26 септември 2019 г. 

  

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни 

изследвания от млади учени и постдокторанти, повишаване квалификацията им и 

получаване на високи научни постижения в следните области:  

1) Биологически науки; 

2) Математически науки и информатика; 

3) Медицински науки; 

4) Науки за земята; 

5) Обществени науки; 

6) Селскостопански науки; 

7) Технически науки; 

8) Физически науки; 

9) Химически науки; 

10) Хуманитарни науки. 

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и постдокторанти – 2019 г. е 800 000 лв. 

Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв. 

Максималната сума за всеки отделен проект е 30 000 лв. 

Публичното финансиране може да бъде до 100 % от общия размер на допустимите 

разходи на проекта. 

За повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/971 
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Конкурс „Българска научна периодика 2019“  

 

 

 

Краен срок: 26 септември 2019 г., 17:00 часа  

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на 

висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани 

и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. 

 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на българска научна периодика - 

2019 г. е 400 000 лева.  

Минималната сума за всеки отделен проект е 4 000 лв. 

Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. 

Публичното финансиране може да бъде до 100 % от общия размер на допустимите 

разходи на проекта.За повече информация: 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12  месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

Срок за подаване на проектните предложения 
Проектните предложения се представят до 17:00 часа на 26.09.2019 г. в деловодството 

на Фонд „Научни изследвания" на хартиен и електронен носител, както следва: 

 На хартиен носител - в един екземпляр на български език с оригинални подписи 

и печати; 

 В електронен (PDF) формат (идентичен с хартиения носител) на български език, 

като документите, съдържащи подписи, са сканирани; 

 Списък на всички представени документи за участие в конкурса. 

За повече информация: http://www.fni.bg/?q=node/973 
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Конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ –

2019 г.  

 

 

 

Краен срок: 18 септември 2019 г. 17:00 часа  

Центърът за полярни изследвания към Софийския университет "Св. Климент 

Охридски" обявява конкурс за финансиране на ПОЛЯРНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

–2019 г. 

Ще бъдат финансирани проекти в научни области, определени в НППИ, както следва: 

1. Науки за земята; 

2. Биология и екология; 

3. Медицина; 

4. Геодезия, картография и ГИС; 

5. Океанографски науки; 

6. Инженерни науки; 

7. Хуманитарни науки. 

 

За повече информация: http://www.polarcenter-

bg.com/10501086108510821091108810891080_2019.html?fbclid=IwAR03LTFnxG_FNEd0

ouNOOHIe3T7ZoWmyNsSYOPaGULzCz1naqqAfnvKrZ6M 
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Процедура "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на 

птици"  

 

 

Краен срок: 24 октомври 2019 г.  

 

Допустими бенефициенти по процедурата са структури/звена в Министерство на 

околната среда и водите и Министерство на земеделието, храните и горите, 

юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институции. 

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове 

защитени прици, чрез изпъление на мерки от четири действащи към момента планове 

за управление на защитени зони и осем плана за действие за видове. Мерките, които ще 

се финансират покриват извършването на специфични приоритетни консервационни 

дейности по подобряване на местообитанията и хранителната база, поддържане на 

растителността в гнездовите и други значими за вида места, поддържане на оптимален 

воден режим в ключови местообитания, подхранване и др. Дейностите попадат изцяло 

в обхвата на мярка 109 "Инвестиции в консервационни дейности за 

поддържане/подобряване на природозащитното състияние на видове и природни 

местообитания" от Национална приоритетна рамка за действие на Натура 2000 за 

периода 2014-2020 г. 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени, е 9 141 202 лв. 

За повече информация: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2354 
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Процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“  

 

 

 
 

Краен срок: 26 октомври 2019 г., 16:00 часа  

 

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната 

дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и 

опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от 

взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на 

информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера. 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 

1) Укрепване на иновационния и научно-изследователския потенциал на клъстера и 

създаване на сътрудничества; 

2) Развитие на иновационни клъстери (вкл. споделена инфраструктура и ноу-хау). 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 924 199 лв. 

(15 300 000 евро). 

 

За повече информация: http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-

proekti-bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri 
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 Програма "ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ"  

                    

 

Краен срок: 3 октомври 2019 г., 15 часа  

 

Модул "Дългосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в 

обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на 

артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в 

различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност над 

един месец.  

 

Модул "Краткосрочни събития" - Програмата финансира разходи за участия в 

обучения и събития за професионално развитие и развитие на умения на 

артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството в 

различните етапи от тяхното професионално развитие с продължителност до 

един месец. 

 

За повече информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi 

 

 

 

 

 

 

 

http://programs.ncf.bg/bg/programi
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Схема за подкрепа на пътувания по Програма „Опазване на околната 

среда и климатичните промени“  

 

 

Краен срок: до изчерпване на наличния бюджет  

 

Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за 

схема за пътувания. Максималната сума за кандидатстване е 5 000 евро.  

За настоящата покана за двустранни инициативи важат следните правила: 

- Дейностите трябва да се изпълняват само на територията на Р. България и страните 

донори Исландия, Лихтенщайн или Норвегия. 

- Максималният срок за реализиране на двустранна инициатива е 5 (пет) календарни 

дни, като в тях се включват дните на пристигане и отпътуване. 

- Цели се обмяна на опит с партньори от Страните донори във връзка с тяхно бъдещо 

сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата. 

- Цели се намиране на нови/потенциални партньорски организации на територията на 

страните донори.  

Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ отговаря на нуждите 

и липсите в секторите, за които отсъства финансов ресурс за финансиране, а именно – 

биоразнообразие и екосистемни услуги, кръгова икономика и ресурсна ефективност, 

политики за морската среда, адаптация и смекчаване на климатични промени.  

За повече информация: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani/pokana-po-

fonda-za-dvustranni-otnosheniya-v-ramkite-na-programa-%E2%80%9Eopazvane-na-

okolnata-sreda-i-klimatite-promeni%E2%80%9C-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya 
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BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Развитие на туристически атракции"  

 

 

 

Краен срок: 31 декември 2021 г.  

Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране 

и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани 

туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно 

значение“ или „национално значение“. За целите на настоящата процедура недвижимите 

културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“ ще 

бъдат означавани с понятието обекти на културното наследство.  

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява комбинация от 

финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов инструмент. 

Максимален размер на помощта:  

- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна 

ценност/и с категория „национално значение“, от които не повече от 85% могат да са 

предоставени като БФП;  

- До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна 

ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от 85% могат да са 

предоставени като БФП. 

По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са: 

- Министерство на културата;  

- Всички общини на територията на Република България;  

- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически 

лица. 

За повече информация: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20 

 

http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
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Международен конкурс за осветителни решения "CLUE"  

 

 

 

Краен срок: 8 декември 2019 г.  

 

CLUE е международен осветителен конкурс за студенти и млади професионалисти с 

пет години опит от цял свят, индустриални дизайнери, архитекти, инженери, 

ландшафтни архитекти, художници и др. Приветстват се за участие 

мултидисциплинарни екипи. 

Участниците са поканени за изследват темата „Светлина и прекъсвания: Проучване на 

ролята на светлината при спешни случаи“. 

Как светлината може да спомогне за предотвратяване на кризисни ситуации или за 

управление на извънредни ситуации. При тестови обстоятелства как можем да 

отключим външния потенциал на светлината за по-светъл живот и по-добър свят? 

 

За повече информация: http://www.cluecompetition.com/competition.php 
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Покана за представяне на оферти за предоставяне на консултантски 

услуги в България в рамките на съвместната програма EС и Съвет на 

Европа INSCHOOL  

 

 

 

Краен срок: 19 септември 2019 г.  

Съвместният проект на Европейския съюз (ЕС) и Съвета на Европа (СЕ) 

„Приобщаващи училища: създаване на разлика за децата от ромски произход 

(INSCHOOL)“ цели да засили социалното включване на ромите чрез насърчаване на 

приобщаващото образование и обучение в България, Чешката република, Унгария, 

Румъния и Словашка република. 

След пилотна фаза (май 2018 - юли 2019) INSCHOOL 2 се предвижда да започне през 

септември 2019 г. и да приключи през декември 2020 г. Във втората си фаза проектът 

ще продължи да се изпълнява в сътрудничество с националните и местните власти и в 

максимум 31 училища в петте страни. 

 

Съветът на Европа, за да подпомогне изпълнението на проекта в България, търси 

максимум 10 доставчици (4 образователни съветници и 6 фасилитатори), с конкретен 

опит в областта на приобщаващите образователни практики и политики с акцент върху 

ромските деца. 

 

За повече информация: https://pjp-eu.coe.int/en/web/inclusive-education-for-roma-

children/-/call-for-tenders-for-the-provision-of-consultancy-services-in-bulgaria-in-the-

framework-of-the-eu-coe-joint-project-inschool 
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

Програма "Предприемачи в науката"  

 

 
 

Краен срок: 31 август 2019 г.  

В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат 

докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет 

години. 

Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол 

Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по значими 

научни теми и проекти с практическа приложимост. В програмата 

Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и 

учени, защитили докторска дисертация през последните пет години в 

следните направления: 

- Изкуствен интелект 

- Автоматизация 

- Инженерни науки 

- Нови технологии 

 

За повече информация: https://karollknowledge.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-

%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

%D0%B8/ 

https://bit.ly/2TX5nUI
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 Покана за участие в международен семинар, 24 - 30 септември 2019, 

София  

 

 

 

Краен срок: 30 август 2019 г.  

 

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ кани студенти – 

бакалаври, магистри и докторанти, да кандидастват за участие в едноседмичен 

международен семинар посветен на „Стратегии за укрепване на демокрацията 30 

години след падането на Берлинската стена“.  

 

Целта на семинара е да насочи вниманието към предизвикателствата в демократичната 

среда в Източна Европа и в световен мащаб и да обсъди пътищата, инициативите и 

дейностите за възстановяването й. 

За повече информация: http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-

and-events/fulbright-international-seminar-2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/
http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/
http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/
http://www.fulbright.bg/en/about-us/fulbright-alumni/conferences-and-events/fulbright-international-seminar-2019/


 

Младежко обучение „ToDAY: Developing digitAl Youth work“, 29 

ноември – 6 декември 2019, Лариса, Гърция  

 

 

 

Краен срок: 28 август 2019 г.  

 

Младежкото обучение „ToDAY: Developing digitAl Youth work“ ще научи участниците 

как дигиталните технологии могат да бъдат полезни при работа с младежи.  

Цели на проекта: 

 развиване на умения и знания относно дигиталните технологии 

 запознаване с дигиталните инструменти при работа с младежи 

 обмяна на опит в работата с дигитални технологии и младежи 

 създаване на международни контакти 

 

 Профил на участниците: 

 младежи на възраст между 18 и 25 год. 

 желаещи да развият своите умения за работа с дигиталните технологии 

 искащи да натрупат нови знания относно дигиталните технологии 

 смятат, че дигиталните технологии могат да са полезни при работа с младежи 

 владеят английски език 

 

За повече информация: http://youthub.bg/2019/07/mladezhko-obuchenie-today-developing-

digital-youth-work-grtsiya-29-noemvri-6-dekemvri-2019-god/ 
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Обучение “TYE – Tools for Youth Exchanges”, 3 – 9 ноември 2019, 

Малмьо, Швеция  

 

 

 

Краен срок: 31 август 2019 г.  

 

Обучението “TYE – Tools for Youth Exchanges” в Малмьо, Швеция цели да запознае 

участниците по-задълбочено с груповите проекти в междукултурна среда и да се 

насърчи включването на младежите в този вид обучения.  

За: Младежки работници/обучители/лидери/доброволци 

Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+. 

Цели на проекта: 

 развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им; 

 обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни; 

 подпомагане на личностното и професионално развитие; 

 да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти о такъв тип; 

 да предложи на участниците мултикултурна среда за работа; 

Профил на участниците: 

 младежки работници/обучители/лидери/доброволци; 

 владеещи английски език на работно ниво; 

 младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително); 

 мотивирани да допринесат за изпълнението целите на проекта чрез активно включване 

в груповите задачи. 

 

За повече информация:  http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-tye-tools-for-youth-

exchanges-v-malmo-shvetsiya-3-9-noemvri-2019g/ 

http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-tye-tools-for-youth-exchanges-v-malmo-shvetsiya-3-9-noemvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-tye-tools-for-youth-exchanges-v-malmo-shvetsiya-3-9-noemvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-tye-tools-for-youth-exchanges-v-malmo-shvetsiya-3-9-noemvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-tye-tools-for-youth-exchanges-v-malmo-shvetsiya-3-9-noemvri-2019g/


Обучение “Mobility Taster for Inclusion Organisations”, 22 – 26 

октомври 2019, Рига, Латвия  

 

 

Краен срок: 20 септември 2019 г.  

Целта на обучението е да запознае участниците с различните методи и 

практики при организирането на междукултурни младежки проекти за хора в 

неравностойнно положение. 

За: Младежки работници/обучители/лидери/доброволци. 

Всички разходи (транспорт, храна и настаняване) се финансират в рамките на 

програма Еразъм+. 

Цели на проекта: 
 развитие на нови техники за работа с младежи и подпомагането им 

 обмяна на опит и добри практики между участниците от различни страни в рамките на 

програма Еразъм+ 

 да предостави среда за личностно и професионално развитие на участниците 

 да насърчи младите да се включат активно в междукултурни проекти от такъв тип 

 да предложи на участниците мултикултурна среда за работа 

 промотиране и разширяване на проектите на Еразъм+ 

Профил на участниците: 

 младежки работници/обучители/лидери/доброволци 

 владеещи английски език на работно ниво 

 младежи с предишен опит или интерес в областта на проекта (не е задължително) 

 мотивирани да допринесат за изпълнението целите на проекта чрез активно включване в 

груповите задачи 

  
За повече информация: http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-

organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/ 

http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/
http://youthub.bg/2019/07/obuchenie-mobility-taster-for-inclusion-organisations-v-riga-latviya-22-26-oktomvri-2019g/


Среща на европейската младеж (EYE) на 29 и 30 май 2020 г. в 

Страсбург  

 

 

 

Краен срок за кандидатстване е 15 октомври 2019 г. 

На всеки две години Срещата на европейската младеж (EYE) събира на едно 

място хиляди младежи от целия Европейски съюз и извън него, за да 

формират и споделят своите идеи за бъдещето на Европа. 

Срещата на европейската младеж EYE 2020 е единствена по рода си 

възможност млади хора да се срещнат в сърцето на европейската демокрация 

и да се вдъхновят взаимно, както и да вдъхновят хората, които вземат 

решенията. В продължение на два дни участниците имат възможността да се 

включат в широк кръг дейности и да станат част от артистични изпълнения, 

създадени в сътрудничество с партньори, младежки организации и със самите 

участници. 

Също така може да се кандидатства и за организатор на събитие. Участниците 

могат да предлагат и организират дейности или да представят артистични 

изпълнения. Ако искате да предложите дейност или смятате, че можете да 

допринесете по какъвто и да е начин за програмата на EYE, кандидатствайте 

и станете един от организаторите на събитието.  

 

За повече информация: 

http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0

%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-

%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 

https://bit.ly/2XXO5tj
https://bit.ly/2XXO5tj
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.europarl.europa.eu/bulgaria/bg/%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6-eye-%D0%BD%D0%B0-29-%D0%B8-30-%D0%BC%D0%B0%D0%B9-2020-%D0%B3-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Обучително събитие за младежи пациенти, 27-30 септември 2019, 

Пловдив 

 

 

Краен срок: 14 септември 2019 г.  
 

Национална пациентска организация (НПО) планира обучително събитие за младежи 

пациенти в град Пловдив в периода 27-30 септември 2019 г. 

В обучението могат да се включат младежи от 18 до 29 г., които са с хронични 

заболявания, преминали са през продължително лечение или са претърпели различни 

животоспасяващи интервенции, или са с потвърдена неработоспособност (с ТЕЛК). 

 

Национална пациентска организация поема всички разходи на участниците (транспорт, 

настаняване, изхранване). В рамките на обучението ще бъде създадена група от 

активни младежи, които да се застъпват за правата на младите пациенти и които да 

подкрепят Национална пациентска организация в това да разбира по-добре основните 

проблеми пред младежите с различни заболявания и увреждания. В четирите дни, с 

подкрепата на психолози и социални работници, младите хора ще обсъждат 

тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се срещат младите хора, 

които са преминали през лечение или са с хронични заболявания.  

 

За повече информация: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJaDPcUnZzt7MIzduPkSXKavmjIjx_4_eUx1

mWwlucON0Bw/viewform 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJaDPcUnZzt7MIzduPkSXKavmjIjx_4_eUx1mWwlucON0Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSJaDPcUnZzt7MIzduPkSXKavmjIjx_4_eUx1mWwlucON0Bw/viewform


Студентска програма в администрацията на ЦЕРН  

 

 
 

Краен срок: 21 октомври 2019 г.  

 

Програмата е насочена към студенти, които желаят да прекарат период от 2 до 12 

месеца в администрацията на ЦЕРН в хода на обучението си (бакалавър или магистър). 

Срокът може да бъде удължен до 14 месеца. 

 

Платеният стаж може да бъде във всяка от следните дисциплини: превод, човешки 

ресурси, секретарска работа, бизнес администрация, логистика, право, финанси, 

счетоводство, библиотека и информатика, инженерно управление, научна комуникация, 

образование, аудиовизуални, комуникация и връзки с обществеността, психология, 

одит и др. 

За: Граждани на страни-членки на ЦЕРН или асоциирана държава-членка, които са 

завършили най-малко 18 месеца следване канобакалавър или магистър. 

За повече информация: https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-

administrative-student-programme 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-administrative-student-programme
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-administrative-student-programme
https://www.smartrecruiters.com/CERN/743999691143884-administrative-student-programme


Платен стаж в Европейската комисия с начало март 2020 г.  

Краен срок: 30 август 2019 г., 12:00 (обяд, брюкселско време)  

Всяка година Европейската комисия предлага петмесечни платени стажове за 1800 

стажанти; административни или за преводачи. 

Какво ви е нужно за стажа: 

- университетска диплома за най-малко 3 години обучение; 

- ниво C на английски, френски или немски език; 

- много добро познаване на втори официален език на ЕС; 

- без предишна трудова заетост за повече от 6 седмици в която и да е институция на ЕС. 

 

 

За повече информация: https://ec.europa.eu/stages/node_en 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/stages/node_en
https://ec.europa.eu/stages/node_en


Програма „Готови за успех“ набира кандидат-стипендианти за 

учебната 2019-2020 година  

 

 

 

Краен срок: 9 октомври 2019 г.  

Фондация BCause в партньорство с Фондация „Сирак” обявява прием на 

документи на кандидати за стипендия по програма „Готови за успех” за 

учебната 2019-2020 година. Програмата е предназначена за младежи с 

отлични академични постижения, загубили един или двамата си родители, 

отгледани от роднини или в социални домове. 

Могат да участват ученици от 12 клас, както и студенти от бакалавърска 

степен в държавни университети.  

Стипендиите са десетмесечни, а годишният им размер е съответно 2000 лв. за 

студентите и 1000 лв. за учениците. 

Най-важният критерий за избора на стипендианите е успехът, който имат от 

предходната учебна година; на второ място се оценява социалният им статус. 

Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. 

2000 лева осигуряват стипендия за студент, а 1000 лева - за ученик в 12-ти 

клас. 

За повече информация: http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-

uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html 

 

 

 

http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html
http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html
http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html
http://bcause.bg/grantmaking/news-grantmaking/499-programa-gotovi-za-uspeh-nabira-kandidat-stipendianti-za-uchebnata-2019-2020-godina.html


 

Стипендия One Young World Art  

 

 
 

Краен срок: текущ  

 

Тази стипендия е насочена към следващото поколение художници на възраст 

между 18 и 35 години, които се стремят да разширяват нашето съзнание и да 

водят разговора около сложната мрежа от проблеми, пред които сме 

изправени - социални, политически и екологични. 

Стипендията предлага възможност за участие в One Young World Summit 

2019, Лондон, 22 - 25 октомври, едномесечна програма за пребиваване във 

Франция. По време на пребиваването от избрания кандидат се очаква да 

проектира и реализира нова творба. 

 

За повече информация: https://www.oneyoungworld.com/apply-oyw-art-fellowship 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oneyoungworld.com/apply-oyw-art-fellowship
https://www.oneyoungworld.com/apply-oyw-art-fellowship


Грант за студенти и учени за участие в научни конференции в САЩ  

 

 
 

Краен срок: 30 август 2019 г.  

 

Американският образователен институт за Югоизточна Европа (AISEES) ще 

предостави три гранта от 2500 щатски долара на студенти или учени от Албания, Босна 

и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, 

Румъния, Сърбия и Словения като подкрепа за представяне на оригинални изследвания 

на професионални конференции в САЩ. 

Средствата са предназначени за покриване на разходите за транспорт до и от 

конференцията, конферентни такси и престой. 
В зависимост от броя на получените заявки, предпочитанията ще се дават на кандидати, 

които за първи път пътуват за конференция в САЩ, и на тези учени, които участват в 

няколко роли - като говорител, председател или дискутант. 

 

За повече информация: https://aisees.org/travel-grants/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ow.ly/uWEm50v1LU7
https://aisees.org/travel-grants/


Конкурс Kick Start 2019 на Google за кодиране  

 

 
 

Краен срок: 17 ноември 2019 г.  

 

Kick Start е глобален онлайн конкурс за кодиране, състоящ се от тричасови 

реундове от различни алгоритмични предизвикателства, проектирани от 

инженерите на Google. Участниците могат да се състезават в един или всички 

онлайн рундове, провеждани през цялата година, и ще имат възможност да 

развиват способностите си за програмиране, докато получават поглед към 

техническите умения, необходими за кариера в Google (най-добрите 

участници могат да бъдат поканени за интервю в Google ). 

За: Хора от целия свят, които са на 18 или повече години. 

За повече информация: https://codingcompetitions.withgoogle.com/kickstart 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://codingcompetitions.withgoogle.com/kickstart
https://codingcompetitions.withgoogle.com/kickstart


Конкурс за Нощта на учените 2019 „REFRESH VIDEO”  

 

 
 

Краен срок: 20 септември 2019 г.  

Всичко около нас е наука, а новите технологии ни позволяват да покажем, че всичко е 

REFRESH.  

Покажете, че науката е интересна, забавна и може да привлече повече млади хора. 

Покажете как виждате науката чрез кратко видео или снимка: 

- Продължителност на видеото – не повече от 10 мин и не по-малко от 1 мин. 

- Всички видео формати могат да се изпращат, като е препоръчително стандартният 

*.avi, mpeg и quicktime. 

 

Снимките да бъдат с високо качество (над 4 MB). 

 

За повече информация: https://nauka.bg/night/refresh-video/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nauka.bg/night/refresh-video/
https://nauka.bg/night/refresh-video/


Национална награда за студентско творчество "Петър Увалиев"  

 

 

 

Краен срок: 31 октомври 2019 г.  

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски” и Фондация „Увалиеви” обявяват 

ежегодния Национален студентски конкурс за проучване на творчеството и дейността 

на Петър Увалиев. Конкурсът е учреден в чест на 100-годишнината от неговото 

рождение. 

В конкурса могат да участват настоящи студенти от всички висши училища в България. 

Участниците свободно избират кое поле/полета от дейността и творчеството на Петър 

Увалиев да проучват: дипломация, журналистика, филмово продуцентство, кино- или 

театрална режисура, наука и преподаване, писателство, превод, критика и пр. Те могат 

самостоятелно да изследват биографични обстоятелства, да анализират негови трудове 

и беседи, да интервюират личности, имали досег до него, да издирват и проучват 

критически коментари на творчеството му, отзиви в медиите, спомени на съвременници 

и други свидетелства за живота и творческата му дейност. 

Всеки участник може да представи само една разработка в свободно избран от него 

жанр: 

- завършен писмен текст до 10 000 знака, който представя резултат от извършено 

проучване, 

- текст за радиобеседа на тема, свързана с Петър Увалиев, не по-дълга от 5 минути, 

- сценарий за телевизионно предаване или документален филм на тема, свързана с 

Петър Увалиев, не по-дълъг от 30 минути. 

 

За повече информация: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvor

chestvo_pet_r_uvaliev 
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