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Програма "Хоризонт 2020" през 2020 г. 

 

 

 

Публикувана е Работна програма за 2020 г. на програма "Хоризонт 2020" с предстоящи 

конкурси за финансиране на проекти 

 

 

За информация:   

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-

participate/reference-documents;programCode=H2020 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;progra

mCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityC

ode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;to

picListKey=topicSearchTablePageState 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 информация: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2354 

 

 

 

 

 

https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2354
https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2354
https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/2354
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri
http://opic.bg/news/uo-na-opik-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-1016-razvitie-na-inovatsionni-klsteri
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Отворена покана за приложение на роботиката в секторите земеделие 

и хранително-вкусова промишленост  

 

 

 

Краен срок: 2 декември 2019 г. 

 

В рамките на проекта ESMERA малки или средни предприятия могат да предложат 

решение, свързано с роботика, или да образуват малък консорциум, който включва 

организации с научно-изследователска и развойна дейност, обединяващ и други 

компании, които могат да допълнят дейността им. 

Проектът ESMERA предполага двуетапен модел на финансиране, в който максималният 

размер на финансирането на проект е 200 000 евро (максималният бюджет за първата 

фаза (доказателство за концепцията) е 75 000 евро и е 125 000 евро за втора фаза 

(индустриално лидерство и подкрепа на бизнеса). 

За: МСП, които искат да използват роботиката в секторите производство, енергетика, 

строителство, земеделие и хранително-вкусова промишленост, търговия на дребно, 

здравеопазване и спешна помощ. 

 

За информация: https://ruralnet.bg/5012/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ruralnet.bg/5012/
https://ruralnet.bg/5012/
https://ruralnet.bg/5012/
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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
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
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Marie Sklodowska-Curie  Иновативни обучителни мрежи  

 

 
 

 
 
 

 

Краен срок: 14 януари 2020 г. 17:00:00 брюкселско време  

 

ИОМ подкрепя конкурентно подбрани съвместни изследователски обучения и/или 

докторски програми, осъществявани от партньорства на университети, изследователски 

институции, изследователски инфраструктури, бизнеси, МСП и други социално-

икономически участници от различни страни в Европа и извън нея. 

 

Всяка програма трябва да има ясно идентифициран надзорен съвет, който координира 

обучението в цялата мрежа и да установява активна и непрекъсната комуникация и 

обмен на най-добри практики между участващите организации, за да се възползват 

максимално ползите от партньорството. 

 

 

За повече информация: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/msca-itn-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020

;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Defau

lt;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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ОПИК BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални 

иновационни центрове (РИЦ)“  

 

 

 

Краен срок: 20 януари 2020 г., 16:30 часа  

Основната цел на процедурата е изграждане и развитие на съвременна 

научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни 

изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално 

развитие на българските региони. Фокусът на процедурата е върху създаването на 

работещо партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика.  

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България с изключение 

на област София (столица).  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 637.81 

лева (59 129 187 евро). 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 1 500 000 лева 

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ: 7 000 000 лева 

Допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти са само 

кандидати, които включват минимум 3 (три) юридически лица, регистрирани по 

Търговския закон или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-

членка на Европейското икономическо пространство, които са извършвали 

икономическата си дейност на територията на дадения район на ниво NUTS 2 през 2017 

и 2018 г. 

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати-

обединения, които включват минимум 1 (едно) висше учебно 

заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. 

Освен посочените задължителни членове на РИЦ, кандидатите-обединения могат да 

включват и членове, които са: - неправителствени организации; - общински и областни 

администрации. 

За повече информация: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-

b64f3608c420 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-b64f3608c420
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-b64f3608c420
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-b64f3608c420
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0df0d5eb-eb7f-48b5-acd5-b64f3608c420
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Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”  

 

 

 

Краен срок: не е посочен  

„Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя 

на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи, 

които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави. 

Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който 

помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението 

на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за 

развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с 

чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично 

финансиран със средства от Европейския съюз. 

 

За повече информация: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=bg
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=b


12 
 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

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 като бакалавър 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
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Подкрепа на учебни визити по програма "Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП 

 

 

 

 

Краен срок: 2024 г. или до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни 

отношения  

Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и 

престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между 

организации от Р. България и страните донори, които имат намерение да участват с 

проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“. 

Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по 

настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на 

разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи. 

Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само 

веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14 

„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване 

на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро. 

Повече информация: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-

uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-

%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93-sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,-nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
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Подкрепа на пътувания по Фонд за двустранни отношения в рамките 

на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.  

 

 

Краен срок: текущ, до изчерпване на бюджета 

Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО) 

има за цел да предостави възможности за работа в мрежа, обмен и трансфер на знания, 

опит и най-добри практики и да насърчи сътрудничеството между български 

организации, и организации в страните-донори и/или международни организации. По 

Схемата за подкрепа на пътувания се предлага финансова подкрепа за участие в 

семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или 

поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ 

на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., на базата на получени предложения от допустими 

бенефициенти. 

По Схемата се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ. Максимално 

допустимата сума, за която една организация може да кандидатства е в размер на 5000 

евро. 

 

Повече информация: https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranen-fond/pokani/sxema-za-

podkrepa-na-ptuvaniya 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranen-fond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya
https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranen-fond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya
https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranen-fond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya
https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranen-fond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya
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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 

 

https://bit.ly/2Zx24CO
https://bit.ly/2Zx24CO
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
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
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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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
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
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СТИПЕНДИИ 

 

Стипендии за български докторанти, учени и творци за академичната 

2020-2021 г., предоставени от Посолството на Швейцария  
 

 

 

Краен срок: 15 ноември 2019 г.  

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични 

изследвания София обявява конкурс за стипендии за български граждани, завършили 

висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата през 

следващата академична учебна 2020/2021 година. Стипендиите се отпускат от 

швейцарското федерално правителство. 

Възможностите за кандидатите от българия са в четири категории: 

>> Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за 

творци/изследователи от различни сфери на изкуството; 

>> Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат 

своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска 

специализация в Швейцария; 

>> Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска 

степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна 

институция; 

>> Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска 

степен. 

 

Повече информация:  

http://www.cas.bg/bg/news/2020-2021-1929.html 

  

 

http://www.cas.bg/bg/news/2020-2021-1929.html
http://www.cas.bg/bg/news/2020-2021-1929.html
http://www.cas.bg/bg/news/2020-2021-1929.html
http://www.cas.bg/bg/news/2020-2021-1929.html
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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 - iза 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
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Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2019-2020 година  

 

 
 

 
 

 

Краен срок: 15 октомври 2019 г.  

 

За поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават 

именнистипендии в размер на 2300 лева годишно в 11 области: 

- Компютърни науки на името на Джон Атанасов; 

- Математика на името на акад. Никола Обрешков; 

- Физика на името на акад. Георги Наджаков; 

- Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев; 

- Медицина и биология на името на акад. Методи Попов; 

- Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо 

Костов; 

- Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на 

името на акад. Димитър Мишев; 

- Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. 

Ангел Балевски; 

- Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето; 

- Икономика на името на акад. Евгени Матеев; 

- специална стипендия: „Акад. Александър Теодоров – Балан“ за студент по българска 

филология и литература. 

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ и стипендията 

„Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български 

университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, 

завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-

малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в университетите по 

предвидения ред за учебната 2019/2020 година. 

 

За повече информация: http://www.evrika.org/?p=3377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evrika.org/?p=3377
http://www.evrika.org/?p=3377
http://www.evrika.org/?p=3377
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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
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КОНКУРСИ И НАГРАДИ 

 

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
https://codingcompetitions.withgoogle.com/kickstart
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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 

 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/nacionalna_nagrada_za_studentsko_tvorchestvo_pet_r_uvaliev
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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? 

 

Повече информация: http://www.cluecompetition.com/competition.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cluecompetition.com/competition.php
http://www.cluecompetition.com/competition.php
http://www.cluecompetition.com/competition.php
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Международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно 

ориентиране по проект Future Time Traveller  
 

 

 

Краен срок: 31 декември 2019 г. 

Инициативата е част от европейския проект FUTURE и има за цел да насърчи, отличи и 

популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри (традиционни и дигитални), 

платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, 

базирани на игри. 

Конкурсът е насочен към специалисти по кариерно консултиране във всички сфери на 

образованието и обучението от цяла Европа. Те могат да се включат като индивидуални 

участници, професионални екипи или смесени екипи, съставени от професионалисти и 

представители на целевите групи. 

Кандидатстването става чрез електронен формуляр. 

Кандидатурите ще бъдат оценявани от жури въз основа на следните критерии: 

иновативност, въздействие и възможност за разпространение на резултатите. 

Резултатите ще бъдат обявени през февруари 2020. 

У нас конкурсът се провежда с подкрепата на Euroguidance България. 

Повече информация: http://future-time-

traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-

%D0%B7%D0%B0-

%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%

D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-

%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/ 

 

 

 

https://bit.ly/2XkzuDj
https://bit.ly/2XkzuDj
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/
http://future-time-traveller.eu/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3/


25 
 

Грантова програма на Reuters за млади фотожурналисти  

 

 

 

Краен срок: 31 декември 2019 г. 

Reuters Pictures отпуска десет безвъзмездни гранта в размер на 8000 щатски долара на 

млади фотожурналисти и студенти, които желаят да осъществят свой фотографски 

проект и да усъвършенстват уменията си за визуално разказване на истории. 

Грантовата програма е насочена към фоторепортери и студенти по журналистика от цял 

свят на възраст между 18 и 35 г. Те трябва да представят портфолио от 30-40 снимки, 

подробно предложение за своя проект и автобиография. 

Повече информация: https://www.reuters.com/news/pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.aej-bulgaria.org/reuters-photojournalism-grants-program/
https://www.reuters.com/news/pictures
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За допълнителна информация: 

 

Център за работа по проекти 

 

Корпус 1, стая 536 

 

тел. 054 830 495, вътр. 214 

                                                             


