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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Покана за участие в конкурс „Българска научна периодика - 2020 г.“

Краен срок: до 17:00 часа на 10.07.2020 г.
Фонд „Научни изследвания“ отправя Покана за участие в конкурс „Българска
научна периодика - 2020 г.“

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. Той е насочен към българска научна периодика, която не
е финансирана по конкурса „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА-2019“.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по
настоящата процедура е без ограничения за минимална сума според
допустимите необходими разходи, като:
Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. - за издания,
които имат и печатен вариант и годишен обем поне 100-150 стр.
2. Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. - за издания,
които имат и печатен вариант, годишен обем над 150 стр. и тираж
(отпечатван) поне 50 броя.
1.

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100 % от общия размер на
допустимите разходи на проекта.
ВАЖНО: Научни списания, които са финансирани по конкурса "Българска
научна периодика - 2019 г." не са допустими за участие в конкурса.
За допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/1129
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Предстоящо обявяване на конкурс по Национална научна програма
„Петър Берон“. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за предстоящо обявяване на покана за
участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с
Европа“ (Петър Берон и НИЕ).
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в
български висши училища и научни организации на перспективни учени с
международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на
изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за
създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна
високотехнологична икономика в България. Български учени, които желаят да привлекат
перспективни учени от чужбина в своите научни групи с финансиране по програмата,
могат да поканят потенциални кандидати за участие в конкурса.
Конкурсът се планира да бъде обявен до началото на юли с краен срок за подаване на
проектните предложения през септември 2020 г.
Условията на конкурса се очаква да бъдат подобни на миналогодишните.
Информация за програмата, насоките и документите за кандидатстване от
миналогодишната сесия ще намерите на уебсайта на
ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/955
Информацията е достъпна на английски език тук: https://www.fni.bg/?q=node/956
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Покана за участие в конкурс по програма CONCERT- Japan на тема
„Информационни и комуникационни технологии за устойчиво,
безопасно и сигурно общество“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в седмия международен конкурс
по програма CONCERT-Japan.
CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за
сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно
финансиране на научно-изследователски проекти.
Тема на конкурса:
„Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно
общество“
“ICT for Resilient, Safe and Secure Society”
Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие
на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в
дългосрочен аспект.
Покана за кандидастване:
http://concert-japan.eu/spip.php?article79
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Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие
на български колективи в утвърдени акции по Европейската
програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и
технологии COST

Краен срок за кандидатстване: безсрочно
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на
България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните
изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази
програма.
Допустими кандидати
 Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27
Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември
1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

За допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/874
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Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани
в Република България

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА
Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми
като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно
включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на
научни
резултати;
тяхната
сравнимост
в
международен
обхват.
Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските
учени с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в
международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни
изследвания.
ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от
1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от
НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"
2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да
провеждат
обучение
по
образователна
и
научна
степен
"доктор"
3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански
и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се
вземат предвид поотделно.
ВАЖНО: За да може да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде подписан
договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума,
препоръчително е проектното предложение да бъде подадено:



до 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се
провеждат от 1-ви януари
до 31-ви юли на следващата година. до 1-ви юни на настоящата година – за
международни форуми, които се провеждат от 1- ви юли до 31-ви декември на
настоящата година.

Допълнителна информация: http://www.fni.bg/?q=node/527
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Покана за участие в конкурс по програма „Публики“
на Национален фонд „Култура“

Срок за кандидатстване: 29.05.2020 (11:00) - 02.07.2020 (15:00)
Изследване, идентифициране и развитие на канали
Програмата подпомага финансово проекти осигуряващи достъп до нови аудитории чрез
дигитални канали, както и въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на
работата на културни организации, включително дейности свързани с развитие на
публики в условията на изолация и извънредно положение.
Творческа намеса в дигитална и публична среда
Програмата подпомага финансово дейности за създаване, адаптиране, популяризиране
и разпространение на творческо съдържание, предназначено за представяне в публична
и/или дигитална среда.

За допълнителна информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi
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Покана за участие в конкурс по програма „Преводи“
на Национален фонд „Култура“

Срок за кандидатсване: 07.05.2020 (11:00) - 07.07.2020 (15:00)

The Translation Grant Programme supports the promotion of Bulgarian fiction abroad by
supporting the translation of different genres of Bulgarian literature into various foreign
languages. The aim of the program is to preserve, present and promote its diversity to the
foreign audience. *Please note, the application procedure is currently only available in
Bulgarian.* The programme conditions in English can be downloaded from the 'Conditions' /
'Условия' button below. The application pack can be downloaded from the 'Download
documents'/ 'Свали документи' button after completing a registration on the NCF website.

За допълнителна информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi
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Покана за участие в конкурс по програма „Критика“
на Национален фонд „Култура“

Срок за кандидатстване: 07.05.2020 (11:00) - 02.07.2020 (15:00)
Иновативни модели
Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни
методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на
културно предприемачество.
Утвърдени периодични издания и рубрики
Програма за развитие и широко популяризиране на оперативна критика във всички
области на изкуството и културата.
За допълнителна информация: http://programs.ncf.bg/bg/programi
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Програма: Хоризонт 2020
Ключова дейност: Биотехнологии и иновации

Краен срок: 3 септември 2020
Грантове:


Resolve supply-chain hurdles for turning residual waste streams into functional
molecules for food and/or non-food market applications BBI-2020-SO1-D1
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action



Use biogenic gaseous carbon to increase feedstock availability for the
industry BBI-2020-SO1-D2
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action



Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated
biorefinery at commercial level BBI-2020-SO1-F1
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action



Turn lignin into materials and chemicals for high-end applications BBI-2020SO1-F2
o Types of action: Bio-based Industries Innovation action



Produce food ingredients with high nutritional value from aquatic sources
2020-SO1-F3
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action



Upscale the production of bio-based platform molecules for larger market
applications BBI-2020-SO2-D3
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action



Use enabling technologies to improve feedstock availability and sustainability for
the bio-based industry BBI-2020-SO2-R1
o Types of action: Bio-based Industries, Research and Innovation action
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BBI-



Develop integral fractionation of lignocellulose to produce components for highvalue applications BBI-2020-SO2-R2
o Types of action: Bio-based Industries, Research and Innovation action



Develop bio-based solutions to recycle composites BBI-2020-SO2-R3
o Types of action: Bio-based Industries, Research and Innovation action



Extract bioactive compounds from new, under-exploited and/or recalcitrant
residual bio-based streams for high-value applications BBI-2020-SO2-R4
o Types of action: Bio-based Industries, Research and Innovation action



Demonstrate superior bio-based packaging solutions with minimal environmental
damage BBI-2020-SO3-D4
o Types of action: Bio-based Industries, Innovation action - Demonstration



Improve the sustainability of coatings BBI-2020-SO3-R5
o Types of action: Bio-based Industries, Research and Innovation action



Help start-ups and spin-offs to gain access to finance BBI-2020-SO4-S1
o Types of action: Bio-based Industries, Coordination and Support action



Provide insight on emerging technologies for bio-based value chains BBI-2020SO4-S2
o Types of action: Bio-based Industries, Coordination and Support action



Create and interlink bio-based education centres to meet industry's needs of skills
and competences BBI-2020-SO4-S3
o Types of action: Bio-based Industries, Coordination and Support action



Expand circular economy to include the underexploited circular
bioeconomy BBI-2020-SO4-S4
o Types of action: Bio-based Industries, Coordination and Support action

За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogramCode=H2020;programDivisionCode=;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=
null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicList
Key=topicSearchTablePageState
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Програма: Хоризонт 2020
Ключова дейност: Информационни и комуникационни технологии

Краен срок: 28 юли 2020 г.
Грантове:


Photonics Innovation Hubs DT-ICT-04-2020
o Types of action: Innovation action



Boost rural economies through cross-sector digital service platforms
09-2020
o Types of action: Innovation action



AI for the smart hospital of the future DT-ICT-12-2020
o Types of action: Innovation action



Disruptive photonics technologies ICT-36-2020
o Types of action: Research and Innovation action



Advancing photonics technologies and application driven photonics components
and the innovation ecosystem ICT-37-2020
o Types of action: Research and Innovation action, Innovation action,
Coordination and support action



Cloud Computing: towards a smart cloud computing continuum ICT-40-2020
o Types of action: Research and Innovation action, Coordination and support
action



5G PPP – 5G innovations for verticals with third party services
o Types of action: Innovation action



Robotics in Application Areas and Coordination & Support ICT-46-2020
o Types of action: Innovation action, Research and Innovation action,
Coordination and support action



Research and Innovation boosting promising robotics applications
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DT-ICT-

ICT-41-2020

ICT-47-2020

o Types of action: Research and Innovation action


Artificial Intelligence on demand platform
o Types of action: Innovation action



5G PPP – Smart Connectivity beyond 5G ICT-52-2020
o Types of action: Research and Innovation action



An empowering, inclusive Next Generation Internet ICT-57-2020
o Types of action: Research and Innovation action



International partnership building between European and African innovation
hubs ICT-58-2020
o Types of action: Innovation action, Coordination and support action

ICT-49-2020

За допълнителна информация:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;p
rogramCode=H2020;programDivisionCode=31047849;focusAreaCode=null;crossCuttingPrio
rityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=fals
e;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Възможности за финансиране от чужбина на изследвания за COVID-19

Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB)
предоставя нови възможности за финансиране на научни проекти за изследвания върху
COVID-19:
https://www.fni.bg/?q=node/1105
Портал на Европейската комисия за споделяне на данни за COVID-19:
https://www.covid19dataportal.org
Прессъобщение за създаване на портала:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_680
"Corona" платформа на Европейското изследователско пространство:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
План за действие на Европейското изследователско пространство във връзка с
коронавируса.
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
Покана от Регионалната Дирекция на Университетската Агенция на Франкофонията за
кандидатстване с проекти, свързани с пандемията Ковид-19 и нейните последици:
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
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Програма „Еразъм+“

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Ключова дейност 2:
Стратегически партньорства в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Ключова дейност 3:
Проекти за диалог с младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

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

1 октомври 2020 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

17 септември 2020 г.

Стажове и работни места

1 октомври 2020 г.

Проекти за солидарност

1 октомври 2020 г.

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/legalcontent/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
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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

20

Покана по „Схемата за малки“ инициативи на
Фонд „Активни граждани България“

Крайният срок за подаване на проекти в рамките на третата сесия на Схемата за малки
инициативи изтича на 17 септември 2020 г.

Стартира поредната сесия по „Схемата за малки“ инициативи на Фонд „Активни
граждани България“. Операторът на Фонда обръща внимание, че Насоките за
кандидатстване за третата сесия са променени, вкл. специфични цели, целеви групи и
крайни ползватели.
Тук може да намерите актуалните Насоки по конкурса за проектни предложения по
Схемата за малки инициативи (валидни от 17 март 2020 г.)

информацияctivecitizensfund.bg/public/portfolios/newsItem.cfm?id=128&fbclid=IwAR2Md
TZK-D9-KQSIaGDvwSjvDFY3nZik8opo5nH3wY9_OW-8B_dcQH99uR8
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И
СЕМИНАРИ
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%93sxema-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/dvustranenfond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya

23

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/okolnasreda/pokani/pokana-po-fonda-za-dvustranni-otnosheniya-v-ramkite-na-programa%E2%80%9Eopazvane-na-okolnata-sreda-i-klimatite-promeni%E2%80%9C-sxema-zapodkrepa-na-ptuvaniya
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КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ

Европейски конкурс за студенти по журналистика и млади
журналисти Youth4Regions 2020

Крайният срок за кандидатстване е 13

юли 2020 г.

Студенти по журналистика и млади журналисти от 18 до 30 години могат да участват в
конкурса Youth4Regions на Европейската комисия.
Програмата Youth4Regions има за цел да помогне на младите журналисти да се запознаят
с регионалните политики на ЕС.
За да участвате в конкурса, трябва да изпратите кратка статия (400-1000 думи) или кратък
видеорепортаж (2-3 минути), които отразяват проект, съфинансиран от Европейския
фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд. Темата на конкурса през тази
година е “Солидарност”. Насърчава се отразяването на проекти, които съдържат мерки
срещу пандемията от COVID-19.
Победителите ще получат възможност да вземат участие в обучения по журналистика и
регионална политика на ЕС и да посетят редакции на медии и офиси на институции по
време на Европейската седмица на регионите от 11 до 16 октомври в Брюксел.
За допълнителна информация: https://youth4regions.tw.events/en/registration-form
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Конкурс за стипендии по програма „Marie Sklodowska-Curie“

Краен срок: 09 септември 2020 г.
Целта на индивидуалните стипендии е да повиши творческия и иновативен потенциал на
опитни изследователи, желаещи да развият своите компетентности по отношение на
придобиване на умения чрез усъвършенствано обучение, международна и
междусекторна мобилност.
Индивидуалните стипендии предоставят възможности на изследователите от всяка
националност да придобият и прехвърлят нови знания и да работят върху научни
изследвания и иновации в Европа (държави-членки на ЕС и асоциирани страни по
„Хоризонт 2020“) и извън нея. Схемата подкрепя по-специално завръщането и
(повторното) интегриране на европейски изследователи извън Европа и тези, които
преди са работили тук, както и на изследователи, изселени от конфликти извън ЕС и
асоциирани страни по Хоризонт 2020. Тя, също така, насърчава рестартирането на
кариерата на отделни изследователи, които показват голям потенциал.
За допълнителна информация: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;pr
ogramCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPrior
ityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false
;topicListKey=topicSearchTablePageState

26

Конкурс за стипендии по програма „Милениум Клуб България 2020“

Краен срок за кандидатстване: 20 юни 2020г.
Цели на стипендията:
Стипендията е насочена към хора, които предстои да започнат курса си на обучение през
2020 – 2021 година и имат затруднения с финансирането на учебните такси или
студентското общежитие. Въпреки това обаче ще бъдат разгледани и кандидатурите на
вече учащи студенти, независимо от оставащия им период на обучение. Кандидатите ще
бъдат оценявани по академичен успех, извънкласна дейност и ниво на финансово
затруднение, което би попречило на тяхното бъдещо академично развитие. Конкретната
специалност и местоположение на избраното от тях учебно заведение няма да бъдат
взети предвид при избора. Стипендията е отворена за всички специалности и
университети.
Изисквания към кандидатите:


Ученици и студенти, независимо от специалността (науки, изкуства, спорт и т.н) и
избраното учебно заведение.



Стипендията е на стойност 5000 лв. и е предназначена за подпомагане на покриването на
академичните разходи на талантливи българи.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 10 юли 2020г.
За допълнителна информация:
https://www.millenniumclub.org/bg/publications/stipendiya-milenium-2020
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Програми за киберсигурност – образователни визити в САЩ,
Фулбрайт България

Крайният срок за кандидатстване е до 30 октомври 2020 г. в 23:59 часа Варшавско
време.
Фулбрайт България, заедно с Комисии „Фулбрайт“ в Полша, Чехия, Унгария,
Румъния и Словакия, Ви канят да кандидатствате за обмяна на опит в областта на
киберсигурноста в САЩ.
! Поради пандемията COVID19 срокът за кандидатстване се удължава до 30
октомври, 2020 г. а посещенията ще се осъществяват през юни – септември 2021 г.
Между юни и септември 2021 г. ще бъде организирано 3-седмично посещение в
САЩ, предназначено за университетски преподаватели и
изследователи. (Заминаването зависи от ситуацията с COVID19). *
Учени – представители на държавни или частни университети, които предлагат или
разработват програми за киберсигурност са добре дошли да участват!
Критерии за участие, цели, акценти и документи може да прочетете тук:
http://www.fulbright.bg/bg/novini/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1
%81-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b1%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b3%d1%83%d1%80%
d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/
Списъкът с успешните кандидати ще бъде публикуван онлайн
тук: https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/
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Фондация "Право и Интернет" търси стажанти "Изпълнение на
проекти“

Краен срок: не е посочен
Кандидатите ще работят по различни проекти с екипа на Фондацията, като ще могат да
се потопят в атмосфера на динамична работа и междукултурна комуникация.
Нужно е кандидатите да са студенти, които имат познания и интерес към ИКТ право,
правата на човека, предприемачество и социална отговорност, както и проектен
мениджмънт, да са завършили или в процес на завършване на висше образование, да
владеят отлично английски език.
За да кандидатствате, изпратете автобиография и мотивационно писмо на
office@netlaw.bg или daniela.ilieva@netlaw.bg възможно най-скоро.
Стажът е неплатен.
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Международен конкурс Jump the Gap за архитекти, дизайнери, студенти по
архитектура и дизайн

Крайният срок за подаване на проекта е 23

юни 2020

„ Организатори на конкурса са компанията за производство на продукти за баня Roca и
Барселона дизайн център (BDC).
Целта на Jump the Gap е да даде възможност на творци от цял свят да създадат банята
на бъдещето с нови решения, технологии и продукти.
Участието в конкурса може да бъде индивидуално или в екип от двама.
Необходима е регистрация на интернет страницата на конкурса. Mеждународно жури
ще отличи един победител.
Проектът-победител ще получи награда от 5000 евро. Roca организира и представяне
на наградения проект и проектите финалисти във всички свои изложбени центрове по
света.
Цялата информация за деветото издание на Jump the Gap, както и за предишните
издания на конкурса, е публикува на официалната му интернет страница.
https://www.jumpthegap.net/?fbclid=IwAR2L1PQG71GdDVx9q_zhJV7DmvOe6UVKWsc1oxdHv0dstZTZ3Z0HJmjaKU
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Конкурс за социално ангажирано изкуство "Граждански будилник" 2020,
Български център за нестопанско право организира.

Краен срок: 1 юли 2020
Ако се занимаваш професионално или любителски с фотография, рисуване или писане
и искаш да споделиш твоята форма на солидарност към случилото се от началото на
извънредното положение до днес, за да предадеш чрез силата на изкуството си
послания за значимостта на гражданските ни права и свободи - предизвикай се и
кандидатствай.
Авторските творби могат да стъпват върху реални примери и събития, случващи се от
началото на извънредното положение до днес, които отразяват личното ти отношение
като творец към значимостта на правото на сдружаване, правото на мирни събрания
или свободата на словото по време на кризата и след нея.
Разкажи през погледа на изкуството за правата и свободите по време на кризата. Найдобрите творби ще си разпределят наградния фонд от 1000 лв.
Целта е да се насърчат и отличат млади артисти, разказващи за важността на свободата
да се сдружаваме за общи действия, да отстояваме открито целите си и да казваме
какво мислим.
За да участвате в конкурса, изпратете формуляра за кандидатстване и приложените към
него дигитални копия на творбите на имейл: budilnik@bcnl.org.
Кандидатите посочват и две имена, имейл и телефон връзка.
Повече информация за конкурса може да намерите тук:
http://bcnl.org/news/kandidatstvay-v-konkurs-za-sotsialno-angazhirano-izkustvo-grazhdanskibudilnik-2020.html
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За допълнителна информация:
Център за проектна дейност
Корпус 1, стая 536
тел. 054 830 495, вътр. 214
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