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Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс по 
Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ 

                   

Срокът за подаване на проектните предложения е до 05.10.2020 г. 

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в 

български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни 

организации на перспективни учени с международно признати научни резултати 

(Experienced researchers). Програмата ще 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. 

Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на 

изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. 

Кандидатите трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области 

попада темата на изследването им: 

• Химия (CHE) 

• Обществени и хуманитарни науки (SOC) 

• Икономически науки (ECO) 

• Информатика и инженерни науки (ENG) 

• Околна среда и науки за Земята (ENV) 

• Науки за живота (LIF) 

• Математика (MAT) 

• Физика (PHY) 

Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област. 

Индикативен бюджет на конкурса: 

Ориентировъчният бюджет за финансиране на проекти по покана 2020 година е 880 000 

лв. Той се разпределя между 8-те панела пропорционално на дела на подадените 

допустими предложения за съответния панел. 

Бюджетът на проектното предложение зависи от продължителността на проекта и може 

да бъде до 5 000 лв. месечно. 

Продължителността на субсидията по програма „Петър Берон и НИЕ“ е между 12 и 24 

месеца. 

Допустими кандидати: 
По програмата „Петър Берон и НИЕ“ кандидатстват съвместно кандидат-изследовател 

и българско висше училище или научна организация, в която ще бъде осъществен 

проекта (кандидат-базова организация). 

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите 

тук: https://www.fni.bg/?q=node/1177 . Информацията е достъпна и на английски език 

тук: https://www.fni.bg/?q=node/1176 

https://www.fni.bg/?q=node/1177
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Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти – 2020 г. 

 

 

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 2.10.2020 г. 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на 

нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в 

научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 

2017-2030. 

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни 

изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и 

получаване на високи научни постижения в следните области: 

1. Биологически науки; 

2. Математически науки и информатика; 

3. Медицински науки; 

4. Науки за земята; 

5. Обществени науки; 

6. Селскостопански науки; 

7. Технически науки; 

8. Физически науки; 

9. Химически науки; 

10. Хуманитарни науки. 

Общ бюджет на конкурса: 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2020 г. е 800 000 лв. Минималната 

сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. Не се допуска 

изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните прагове. 

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на 

допустимите разходи на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

Пълният текст на поканата и документите за участие в конкурса ще намерите тук. 

 

  

file:///C:/Users/PC%206351/Desktop/БЮЛЕТИНИ-%20ЦПД/БЮЛЕТИНИ_2020/:%20https:/www.fni.bg/%3fq=node/1174
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.fni.bg/?q=node/527
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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/ 

https://www.fni.bg/?q=node/1105
https://www.covid19dataportal.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_680
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/04_2020/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/04_2020/ec_rtd_era-vs-corona_0.pdf
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
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/legal-

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

 

 

 

 

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/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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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
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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 

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   

 

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 

  

Списъкът с успешните кандидати ще бъде публикуван онлайн 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/
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. 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@netlaw.bg
mailto:daniela.ilieva@netlaw.bg
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Млади журналисти, наскоро завършили своето обучение, могат да 

кандидатстват за стаж в редакцията на CNN в Лондон 

         

Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември 2020 г. 

Телевизията предлага позиции за работа на терен, в публицистични и новинарски 

програми, в онлайн и спортните отдели. Допускат се и кандидати, които все още нямат 

професионален опит, но се интересуват от кариера в журналистиката.  

Следващият стажантски период продължава от 1 януари до 30 април 2021 г.  

Кандидатите трябва да владеят отлично английски език и да имат право да работят във 

Великобритания (гражданите на Европейския съюз имат право). Предимство е 

владеенето на допълнителни езици.  

Пълна информация вижте ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
https://edition.cnn.com/about/internships/london/
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Mладежка конференция на тема „Климатичните промени и 

сигурността – гласът на младите за преодоляване на 

предизвикателствата“ 
  

               
 

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2020 

 

Участниците ще научат повече за климата и климатичните промени и политиките в 

тази сфера, узнаят как те самите могат да влияят върху решенията, отнасящи се до 

климата, ще разговарят с хора, взимащи решения в областта на климата и 

климатичните промени, ще подобрят своите комуникационни и презентационни 

умения, ще получат сертификат YOUTHPASS, в който ще бъдат посочени придобитите 

умения и знания и други.  

Период на провеждане: 19 и 20 октомври 2020 г. 

 Изисквания към кандидатите: 

 Участниците трябва да са мотивирани да научат повече за климатичните промени, да 

имат желание активно да участват в двата дни на конференцията и да се включат в 

ролевите игри и дискусиите. Те трябва да имат навършени 18 години и да не са 

навършили 30 години към 19 октомври 2020. 

 Повече информация може да намерите тук. 

  

 За контакт: youth@sofiaforum.bg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/329792634796930/?acontext=%257B%2522ref%2522%253A%252252%2522%252C%2522action_history%2522%253A%2522%5b%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%257B%255C%2522invite_link_id%255C%2522%253A346939226524058%257D%257D%5d%2522%257D
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Глобална академия 2020 - 23 – 25 октомври 2020 г. 

                              

Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2020 г. 

Младежко евро-атлантическо дружество отправя покана за участие в Глобална 

академия 2020 г., в Банкя. 

Период на провеждане: 23 – 25 октомври 2020 г. 

Относно събитието: 

На участниците в семинара ще бъде предоставена възможността да присъстват на 

лекции и дискусии с експерти в областта на международните отношения, включително 

представители на публични институции, неправителствени организации, медии и 

университети, както и да се включат в социални дейности. Темите, които ще бъдат 

обсъдени по време на академията, включват: Трансатлантическата връзка след 

пандемията от COVID-19; Системата на ООН: адаптира ли се мултилатерализмът към 

новите глобални предизвикателства; Климатична сигурност; Неконвенционални 

заплахи за сигурността: трансформация на военните способности; Тероризъм и 

биосигурсност; Сътрудничеството между НАТО и ЕС: гарантиране на мира и 

сигурността в Европа; Инициатива „Три морета“: евроатлантически стратегически 

проект; Жените в сигурността: равнопоставеност на половете 20 години след 

Резолюция 1325 (2000) на Съвета за сигурност на ООН. Семинарът ще включва и 

обучение по дипломатически протокол и етикет. 

 Профил на участниците: 

 студенти и млади професионалисти 

 възраст между 20 и 30 години 

 имат интерес към сигурността, отбраната и устойчивото развитие 

 имат добро ниво на владеене на английски – минимум B2 

 Повече информация може да намерите тук.    

 

Такса за участие: няма. Разходите по настаняването, храната и транспорта от София 

до Банкя и обратно ще бъдат поети от организаторите, без заплащане на такса за 

участие от избраните младежи. 

  

 За контакт:имейл: beayc@atlantic-club.org, Телефон: +359 884 373216. 

https://www.facebook.com/events/329792634796930/?acontext=%257B%2522ref%2522%253A%252252%2522%252C%2522action_history%2522%253A%2522%5b%257B%255C%2522surface%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522mechanism%255C%2522%253A%255C%2522share_link%255C%2522%252C%255C%2522extra_data%255C%2522%253A%257B%255C%2522invite_link_id%255C%2522%253A346939226524058%257D%257D%5d%2522%257D
mailto:beayc@atlantic-club.org
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Покана за кандидатстване за ваучери за достъп до 

научноизследователската инфраструктура EBRAINS 

                               

Крайният срок за кандидатстване е 6 ноември 2020 г., 17:00 ч. Брюкселско време 

(CET). 

Проектът “Човешки мозък“ (Human Brain Project, HBP) предоставя своя опит и 

възможности на учени и научноизследователски колективи от целия свят чрез покана за 

кандидатстване за ваучер за достъп до научноизследователската инфраструктура 

EBRAINS. 

EBRAINS предлага най-подробния атлас и база данни за човешкия мозък, съчетани с 

мощни изчислителни и симулационни инструменти, на научни колективи от сферите на 

неврологията, медицината и технологиите. 

Поканата е отворена за изследователи, които не са част от HBP, представители на 

академичната общност и неакадемични организации, екипи провеждащи медицински 

изследвания, включително болници, представители на промишлеността, включително 

фирми за фармацевтични продукти, диагностика и медицински изделия. 

Ваучерът финансира ползване за период от 4 – 12 месеца на EBRAINS 

инженеринг/време за разработка (максимум 12 човекомесеца) за изпълнение на 

заявените технически характеристики от спечелилия ваучер за достъп. Налични са 10-

15 ваучера, в зависимост от качеството на подадените предложения. 

Повече информация можете да намерите на тематичния уебсайт.  

В случай, че имате допълнителни въпроси можете да изпратите имейл 

до vouchers@humanbrainproject.eu. 

 

 

 

 

 

https://opencalls2.humanbrainproject.eu/call/ebrains-research-infrastructure-voucher-programme-call-2020
https://opencalls2.humanbrainproject.eu/call/ebrains-research-infrastructure-voucher-programme-call-2020
mailto:vouchers@humanbrainproject.eu
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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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