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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Обща покана за Програма „Еразъм+“  през 2020 

 

 

 

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“: 

 

Ключова дейност 1: 

Мобилност за граждани в областта на младежта 5 февруари 2020 г., 12.00 ч. 

Мобилност за граждани в областта на младежта 5 февруари 2020 г., 12.00 ч. 

Мобилност за граждани в областта на професионалното 

образование и обучение, училищното образование и 
образованието за възрастни 

5 февруари 2020 г., 12.00 ч. 

Мобилност за граждани в областта на младежта 30 април 2020 г. в 12.00 ч. 

Мобилност за граждани в областта на младежта 1 октомври 2020 г. в 12.00 ч. 

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ 13 февруари 2020 г. в 17.00 ч. 

 

 

Ключова дейност 2: 

Стратегически партньорства в областта на младежта 5 февруари 2020 г., 12.00 ч. 

Стратегически партньорства в областта на образованието и 
обучението 

24 март 2020 г. в 12.00 ч. 

Стратегически партньорства в областта на младежта 30 април 2020 г. в 12.00 ч. 

Стратегически партньорства в областта на младежта 1 октомври 2020 г. в 12.00 ч. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.BUL&toc=OJ:C:2019:373:TOC
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Европейски университети 26 февруари 2020 г. в 17.00 ч. 

Алианси на познанията 26 февруари 2020 г. в 17.00 ч. 

Секторни алианси на уменията 26 февруари 2020 г. в 17.00 ч. 

Изграждане на капацитет в областта на висшето 
образование 

5 февруари 2020 г., 17.00 ч. 

Изграждане на капацитет в областта на младежта 5 февруари 2020 г., 17.00 ч. 

 

 

 

Ключова дейност 3: 

Проекти за диалог с младежта 5 февруари 2020 г., 12.00 ч. 

30 април 2020 г. в 12.00 ч. 

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч. 

 

 

Действия по инициативата „Жан Моне“ 

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, 

подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти 

20 февруари 2020 г., 17.00 ч. 

 

 

Действия в областта на спорта 

Партньорства за сътрудничество 2 април 2020 г. в 17.00 ч. 

Малки партньорства за сътрудничество 2 април 2020 г. в 17.00 ч. 

Европейски спортни събития с нестопанска цел 2 април 2020 г. в 17.00 ч. 

 

 

За допълнителна информация по поканата: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=BG 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=BG
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Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019 

Европейски корпус за солидарност 

 

 

 

Ключова дейност 1: 

Доброволчески проекти 5 февруари 2020 г.  

30 април 2020 г.  
1 октомври 2020 г.  

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 

2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.) 

30 април 2020 г.  

Доброволчески екипи във високоприоритетни области 17 септември 2020 г. 

Стажове и работни места 5 февруари 2020 г.  
30 април 2020 г.  

1 октомври 2020 г. 

Проекти за солидарност 5 февруари 2020 г.  

30 април 2020 г.  
1 октомври 2020 г. 

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ 13 февруари 2020 г. в 17.00 ч. 

 

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на 

Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала 

на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за 

солидарност. 

 

Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117 

650 000 EUR. 

За допълнителна информация: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC
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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=Def

ault;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageStat

e 

 

 

 

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
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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BG06RDNP001-16.001 - Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 

 

  

Краен срок: 17 януари 2020 г. 17:30 ч. 

Подпомагането по процедурата е насочено към функциониране на оперативни групи, 

създадени за изпълнение на конкретен иновативен проект за постигане на целите на 

Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) за селскостопанска производителност и 

устойчивост.  

Процедурата ще осигури възможност за финансиране на проекти с потенциал за 

иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в 

т.ч. проекти, насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи 

и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи продукти и практики. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура възлиза 

на 39 116 000 лв., вкл. гарантиран бюджет в размер на 3 911 600 лв., като част от общия 

бюджет, за проектни предложения с потенциал за иновации в областта на превенцията и 

подобряването на здравословното състояние на животните в земеделските стопанства 

във връзка с необходимостта от преодоляване на последиците от усложнена епизоотична  

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват оперативни групи, учредени 

като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

Оперативната група се сформира за изпълнение на конкретен иновативен проект. 

 

За допълнителна информация: https://www.eufunds.bg/bg/prsr/node/2987 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/36e47af8-7273-4018-a548-8a4c9af6e652
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/36e47af8-7273-4018-a548-8a4c9af6e652
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/36e47af8-7273-4018-a548-8a4c9af6e652
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/36e47af8-7273-4018-a548-8a4c9af6e652
https://www.eufunds.bg/bg/prsr/node/2987
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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 допълнителна 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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Програма „Европейци за мир“ насърчава проекти за международен 

обмен за млади хора 

 

 

 

 

 

Краен срок: 20 януари 2020 г. 

 

Програма „Европейци за мир“ на фондация „Памет, отговорност и бъдеще“ (Stiftung 

EVZ, Германия) насърчава проекти за международен обмен, включващи млади хора на 

възраст между 14 и 27 години от страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа, 

Израел и Германия. 

Тема на поканата за проекти е „Празнувайте разнообразието!“. 

„Европейци за мир“ иска да привлече младите хора, които се интересуват и инвестират 

в морална смелост и социална ангажираност. Работейки по съвместни проекти, младите 

хора се обръщат към многообразието, уважението и социалното сближаване. 

Училища и не-училищни образователни институции могат да се присъединят към 

международни партньорства и да кандидатстват за финансиране на своя съвместен 

проект. „Европейци за мир“ насърчава младите хора да бъдат активни в защитата на 

правата на човека и демократичните ценности. 

Кандидатите могат да използват нови, иновативни формати за първи път: фестивали, 

работни лагери, концерти, летни академии, квартални тържества и други дейности. 

Проектите следва да бъдат реализирани от май 2020 г. до октомври 2021 г. 

 

За допълнителна информация: https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-

rights/europeans-for-peace.html 

 

 

https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/europeans-for-peace.html
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Покана "Подкрепа за жертви на трафик с човешки същества" 

 

 

 

Краен срок: 30 януари 2020 г., 17:00 ч. брюкселско време 

 

Целите на поканата са: 

- Улесняване на ранното идентифициране на жертвите на трафик на граждани на 

трети страни, включително в контекста на процедури за убежище; 

- Предоставяне на помощ и подкрепа на жертвите на трафик на хора, като се вземат 

предвид специфичните нужди на жертвите; те трябва да са подходящи за възрастта, 

пола на жертвата и специфичните последици от формата на експлоатация, на която 

са били подложени; 

- Улесняване на интеграцията на жертви на трафик на граждани на трети страни в 

приемащото общество, като се вземат предвид индивидуалните нужди на жертвите и 

с оглед намирането на трайни решения и предотвратяването на повторния трафик; 

- Улесняване на безопасното и устойчиво доброволно завръщане на жертви на трафик 

на граждани на трети страни, като се гарантира подходяща оценка на риска и с оглед 

намиране на трайни решения и предотвратяване на повторния им трафик; 

- Гарантиране на трайни решения за деца, жертви на трафик, на граждани на трети 

страни, и предотвратяване на повторния трафик. 

Прогнозен бюджет: 2.55 милиона евро. Максималният процент на съфинансиране на 

допустимите разходи е 90%. 

 

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-05
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Покана "Защита на деца в миграция" 

 

 
 

Краен срок: 30 януари 2020 г., 17:00 ч. брюкселско време 

 

Целта на тази покана е да финансира проекти, съсредоточени върху обмена на добри 

практики и / или осигуряване на необходимото обучение в държавите-членки, за да се 

подпомогне прилагането / разширяването / подобряването на алтернативни / 

неинституционализирани системи за грижа за децата-мигранти (като семейни грижи, или 

приемна грижа, или контролирани независими договорености за настаняване и т.н.) и / 

или ефективни алтернативи на задържането на деца на основания, свързани с миграция. 

 

Прогнозен бюджет: 1.7 милиона евро. 

Максималният процент на съфинансиране на допустимите разходи е 90%. 

 

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06 

 

За допълнителна информация: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.BUL&toc=OJ:C:2019:373:TOC 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.BUL&toc=OJ:C:2019:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0012.01.BUL&toc=OJ:C:2019:373:TOC
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Програма „Европа за гражданите“ 2020 

 

 

 

Краен срок: 4 февруари 2020 г. 

 

Ще се приемат проекти по: 

>> Направление 1: „Европейска памет за миналото“ (проекти, които се 

фокусират върху честването на определящи моменти и отправни точки в 

съвременната история на Европа - безвъзмездно финансиране: до 100 000 евро за 

проекти с максимална продължителност 18 месеца.); и 

 

>>Направление 2, мярка 2.1. „Побратимяване на градове“ (проекти, включващи 

общини от поне две страни, безвъзмездно финансиране: до 25 000 евро за 

проекти с максимална продължителност 21 дни). 

 

 

За допълнителна информация: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens 

 

 

 

 

 

http://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=565&t=0&z=0
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens
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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 допълнителна 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
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

Обучение “TicTac“, 17-23 февруари 2020, Италия 

 

 

 
Краен срок: 1 декември 2019 г. 

 

Обучението „TicTac“ е предназначено за доброволци и младежки лидери, 

навършили 18 г., които искат да надграждат уменията си в мултикултурна 

среда и след това да прилагат наученото в своите стратегии за развитие.  

Най-важното изискване към кандидатите е да имат изявени лидерски качества 

и постоянна мотивация за персонално и професионално израстване. Развийте 

компетенциите си за създаване на качествени проекти! 

 

За допълнителна информация: https://youthub.bg/2019/10/obuchenie-tictac-17-23-fevruari-

2020g-italiya/ 

 

 

 

 

 

https://youthub.bg/2019/10/obuchenie-tictac-17-23-fevruari-2020g-italiya/
https://youthub.bg/2019/10/obuchenie-tictac-17-23-fevruari-2020g-italiya/
https://youthub.bg/2019/10/obuchenie-tictac-17-23-fevruari-2020g-italiya/
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Програма за млади глобални лидери в Берлин - 2020, Германия 

 

 

 
 

 

Краен срок: 1 декември 2019 г. 

Младите глобални лидери са личности с иновативни идеи как да направим този свят по-

добро място. Те следва да са разработили проект или инициатива, за да превърнат тези 

идеи в действие. 

Програмата Young Global Changers обединява млади хора от цял свят, които работят за 

промяна в глобалната парадигма, съчетавайки своите таланти и заедно се превръщат в 

силен глас за промяна. Успешните кандидати ще получат пълна стипендия за участие в 

лятната школа Global Solutions и за Global Solutions Summit от 17 до 22 април 2020 г. в 

Берлин, Германия. 

За: Млади изследователи, предприемачи, иноватори, лидери на НПО, които работят за 

глобална промяна. 

 

 

За допълнителна информация: https://www.global-solutions-initiative.org/young-global-

changers/application/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.global-solutions-initiative.org/young-global-changers/application/
https://www.global-solutions-initiative.org/young-global-changers/application/
https://www.global-solutions-initiative.org/young-global-changers/application/
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Покана за кандидатстване SUSI 2020 за студентски лидери по 

гражданско участие 

 

 

 

Краен срок: 10 декември 2019 г. 

Посолството на САЩ в София, България, сега приема кандидатури за Institute for Student 

Leaders on Civic Engagement 2020. Програмата ще се проведе в началото на юли и ще 

приключи в началото на август 2020 г. 

Изучаването на американските институти (SUSI) за студентски лидери от Европа са 

интензивни краткосрочни академични програми, чиято цел е да предоставят на групи 

студенти по-дълбоко разбиране за САЩ, като същевременно подобряват лидерските им 

умения. Избраните студентски лидери от Европа ще добият представа как гражданите са 

формирали историята, правителството и обществото на САЩ както като личности, така 

и като групи. Академичната програма ще дефинира гражданската ангажираност, ще 

проучи нейното развитие в САЩ и ще изследва теми като гражданство, изграждане на 

общност, икономическо развитие, местен активизъм, политическо лидерство и 

доброволчество 

Академичната резиденция ще бъде допълнена от образователна обиколка, която ще 

отведе участниците в друга зона на САЩ, където те ще се срещнат с местни, държавни, 

частни и нестопански организации, работещи в тази област. 

Програмата ще завърши с посещение на Вашингтон, D.C. 

За допълнителна информация: https://bg.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-

2020-susi-for-student-leaders-on-civic-engagement/ 

 

 

https://bg.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-2020-susi-for-student-leaders-on-civic-engagement/
https://bg.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-2020-susi-for-student-leaders-on-civic-engagement/
https://bg.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-2020-susi-for-student-leaders-on-civic-engagement/
https://bg.usembassy.gov/call-for-applications-for-the-2020-susi-for-student-leaders-on-civic-engagement/
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Зимен семинар по палеография и науки за архивите в организация 

"Проект Архивът на Медичи", Флоренция, Италия 

 

 

 

 

 

 

 

Краен срок: 5 януари 2020 г. 

 

Основната цел на този семинар е да запознае участниците с италианските архиви (с 

особен акцент върху флорентинските архивни колекции); да проучат задълбочено 

различни документални типологии; да четат текстове от Ранното Ново време; и да 

научат как да планират изследвания в италиански архиви и библиотеки. Особено 

подходящ е за студенти, университетски преподаватели и музейни куратори, работещи 

по теми от Ренесанса и и Ранното Ново врме. 

 

Сесия I: 13 - 18 януари 2020 г. 

Сесия II: 20 - 25 януари 2020 г. 

 

 

За допълнителна информация: http://www.medici.org/onsite-archival-studies-

seminar-winter-2020/ 

 

 

 

http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/
http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/
http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/
http://www.medici.org/onsite-archival-studies-seminar-winter-2020/
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Младежки обмен Employment Opportunities Using Our Natural 

Resources, 13- 21 април 2020, Оксфорд 

 

 

 

 

 

Краен срок: 30 януари 2020 г. 

 

Обменът има за цел да подобри знанията на младите хора относно енергийните ресурси 

в Европа и да ги информира за налагащи се трендове в използването им.  

Също така проектът ще информира за това как всяка една страна би могла да подготви 

своите млади граждани за бъдеща кариера в сферата на енергетиката. 

 

 

За допълнителна информация: http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-

opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/ 

 

 

 

 

 

http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/
http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/
http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/
http://youthub.bg/2019/10/mladezhki-obmen-employment-opportunities-using-our-natural-resources-v-oksford-13-21-april-2020-g/
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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. 

За допълнителна 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. 

 

За допълнителна 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 допълнителна 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
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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КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

 

  

Конкурс за стипендианти 2020 на БНБ 

 

 

Краен срок: 9 декември 2019 г. 

 

Ще бъдат предоставени:  

- Две стипендии по 600 лв. месечно за студенти, обучаващи се за придобиване на 

образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър”. 

- Една стипендия от 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на 

образователна и научна степен (ОНС) „доктор” (докторанти). 

Стипендиите се изплащат за период от 9 месеца. 

Изисквания към кандидатите са: трябва да са български граждани, към датата на 

кандидатстването за стипендия да са докторанти в редовна форма на обучение или 

студенти, обучаващи се в редовна форма за придобиване на "магистър", в 

акредитирани висши училища или академични институти в страната или чужбина, с 

подходящи за БНБ специалности. 

 

 

 

 

За допълнителна информация:  
https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm 
 
 

 

http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
https://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
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Програма за младши стипендианти на ЦЕРН 

 

 

 
Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (23:30 ч. CEST) 

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически 

институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство 

с ограничен или никакъв трудов опит, които искат да работят в изследователска група. 

 

За: Завършили или на които им предстои завършване на висше образование, с висше 

образование (бакалавърско или магистърско ниво) и с не повече от 4 години опит след 

придобиване на своята степен. 

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и 

български граждани могат да кандидатстват. 

 

За допълнителна информация: 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme 

 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695850151-junior-fellowship-programme
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Програма за приложни стипендии на ЦЕРН 

 

 

 

Краен срок: 2 март 2020 г. по обяд (12.00 ч. CEST). 

Тази програма е насочена към завършилите университети или висши технически 

институти в широк спектър от приложни науки, компютърни технологии и инженерство 

с опит между 4 и 10 години.  

Старшите стипендии са предназначени за магистрати или докторанти, които искат да 

работят в изследователска група. 

 

За: Кандидати с докторска степен или най-малко 4 години подходящ опит след 

завършването на своята магистърска степен (или еквивалентната диплома, която дава 

достъп до докторски програми), и в двата случая максимален лимит от 10 години опит 

след завършване на своята магистратура. 

 

България е член на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) и 

български граждани могат да кандидатстват. 

За допълнителна информация: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695848287-

senior-applied-fellowship-programme 

 

 

 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695848287-senior-applied-fellowship-programme
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695848287-senior-applied-fellowship-programme
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999695848287-senior-applied-fellowship-programme
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Докторска програма на CERN 

 

 

 

Краен срок:  25 март 2020 г. 

 

Програмата осигурява възможност за работа в разнообразни области на технологиите: 

приложна физика, ИТ, математика, електричество, електроника, механично или 

гражданско инженерство, уреди за ускорители и експерименти по физика на частици, 

материалознание, радиационна защита, безопасност и опазването на околната среда, 

които са само някои от примерите области, в които кандидати ще се учат и ще допринесат 

със своите знания. 

Забележка: студентите, специализирани по теоретична или експериментална физика на 

частиците, нямат право да кандидатстват за тази програма. 

 

 

 

За допълнителна информация:   
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999698738972-doctoral-student-programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999698738972-doctoral-student-programme
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Стипендии на френското правителство 2020 

 

 

Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием 

Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива: 

- магистратура (M2): магистратури с професионална насоченост и магистратури с 

професионална насоченост; 

- докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 30 март; 

- научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни 

работници. 

 

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят 

на следните условия:- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България 

от 3 години;- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура 

под двойно научно ръководство;- да са редовно записани в българско висше учебно 

заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор;- ниво 

на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение. 

За допълнителна информация:  http://institutfrancais.bg/campus-france-
bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/ 

 

 

 

 

http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
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Конкурси за стипендии “Фулбрайт” за академичната 2021-2022 

 

 

 

 

Краен срок: 30 април 2020 г. 

Предлагат се стипендии за образователен обмен в САЩ на: 

 

- университетски преподаватели и изследователи (3 - 5 месеца) 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/ 

- кандидати за магистърски и докторски програми (10 месеца) 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/ 

- редовни и задочни докторанти (6 месеца) 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/aspiranti/ 

- представители на неправителствени организации за развитие на 

гражданското общество (3-5 месеца) 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-

nepravitelstvenia-sektor/ 

 

За допълнителна информация:  http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ 

 

 

 

 

http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-nepravitelstvenia-sektor/
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-na-nepravitelstvenia-sektor/
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
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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 допълнителна 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 

 

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 допълнителна 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. 

За допълнителна 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/
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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. 

 

 

За допълнителна 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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ZEISS Награда за фотография 2020 

 

 

 

Краен срок: 4 февруари 2020 г. 

Темата на конкурса е „Виждайки отвъд - открития“. 

Очакват се участия, които изследват пейзажа, хората, науката, политическите или 

икономическите промени или дори нещо по-концептуално. 

Всички участници трябва да са на възраст 18+. Всеки участник може да представи 

поредица от пет до десет снимки, които имат ясен наратив, съответстващ на темата, и 

визуална последователност. 

За допълнителна информация :  https://www.worldphoto.org/enter/zeiss-photography-

award 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––- 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 1, стая 536 

 

тел. 054 830 495, вътр. 214 

https://www.worldphoto.org/enter/zeiss-photography-award

