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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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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
http://concert-japan.eu/spip.php?article79


6 

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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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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       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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Покана за участие на български висши училища на студентски 

изложения в Индия през есента на 2020 г. и пролетта на 2021 г. 

 

 

 

Отправена е покана за участие на български висши училища на предстоящите форуми 

на BEGIN Group, организатор на пролетни и есенни изложения за кандидат-студенти, в 

Делхи, Мумбай и Бангалор. 

 

BEGIN Group е международна организация за образователни изложения, създадена 

през 1999 г. Всяка година се провеждат над 50 образователни събития в Индия, 

Тайланд, Виетнам, Украйна, Германия и ОНД. 

 

Допълнителна информация за изложенията в Индия е достъпна на 

адрес: https://begingroup.com/en/country/india/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://begingroup.com/en/country/india/
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                                    КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ   

Масово кариерно преориентиране заради COVID-19 

 

 

Над 2 пъти повече хора се насочват към ИТ сектора през 2020 спрямо миналата година 

Професионалистите, решили да се насочат към ИТ сектора през 2020 без предишен опит, са се 

увеличили с 217% спрямо 2019. От друга страна, се наблюдава спад в интереса към секторите 

на телекомуникации, логистика и производство. Това сочат данните от регистрираните над 

5000 кандидати на най-голямото кариерно събитие за квалифицирани кадри - Career Show 2020, 

което тази година ще се проведе изцяло онлайн. 

При анализ на квалификацията на кандидатите, регистрирани за Career Show 2020, се забелязва 

значителна разлика между профилите на ИТ специалистите, участвали в Career Show миналата 

година, и ИТ специалистите, които са заявили участие тази година. Ако през 2019 ИТ 

специалистите, без професионален опит, са били 6,25%, то тази година те са 15,88%. Всички 

участници в Career Show са преселектирани и в процеса на одобрение на техните кандидатури 

прави впечатление, че голяма част от хората, кандидатствали като начинаещи ИТ специалисти, 

всъщност имат професионален опит и образование в друга сфера, но са решили да се 

преквалифицират.  

При регистрираните кандидати за Career Show 2020 се забелязва спад от 5% при кандидати с 

опит в сферата на телекомуникациите и логистиката и 3,5% спад при кандидати с опит в 

сферата на производството. Организаторите обясняват това с естествената тенденция да не се 

поемат рискове в несигурни ситуации, особено ако кандидатите понастоящем са заети в 

стабилен сектор. 

Целта на Career Show е да свърже квалифицирани кадри с подходящите за тях работодатели и 

да направи процеса по подбор на персонал максимално ефективен. Тази година Career Show 

2020 ще се проведе изцяло онлайн, което ще позволи на много повече хора да се включат, 

независимо в коя част на страната и света се намират. Онлайн събитието предоставя напълно 

ново и модерно решение чрез иновативна платформа за видео срещи, която ще се използва за 

пръв път в България. Чрез нея работодатели и кандидати ще се свържат с помощта на 

специална мачмейкинг технология. В течение на 2 дни кандидати и работодатели ще имат 

възможността да провеждат видео срещи, които ще са придружени от професионална програма 

с високо качество и полезно съдържание - изцяло онлайн. 

Участието в събитието е напълно безплатно, но регистрацията е задължителна от тук: 

https://careershow.bg/register/?utm_source=Press%20release&amp;utm_medium=Karieri&amp;utm_

campaign=Article 

 

https://careershow.bg/?utm_source=Press%20release&amp;utm_medium=Karieri&amp;utm_campaign=Article
https://careershow.bg/video-interviews/?utm_source=Press%20release&amp;utm_medium=Karieri&amp;utm_campaign=Article
https://careershow.bg/register/?utm_source=Press%20release&amp;utm_medium=Karieri&amp;utm_campaign=Article
https://careershow.bg/register/?utm_source=Press%20release&amp;utm_medium=Karieri&amp;utm_campaign=Article


14 

 

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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Стипендии за постдокторска специализация в Япония - JSPS 

Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021 

 

 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 

30 юли 2021 г. 

 

Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на 

науката между Министерството на образованието и науката на Република България и 

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна, предоставя 

стипендии на българските кандидати за специализация по постдокторската програмата. 

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship 

for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя два броя стипендии за постдокторска 

специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 

април - 30 ноември 2021 г.   

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, 

социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини 

съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски 

научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените 

си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания 

в Япония и в своята страна. 

 

Подробна информация за постдокторската програма JSPS - FY 2021 може да бъде 

намерена на интернет адрес: 

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2021/2021_applicationguideline_e.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2021/2021_applicationguideline_e.pdf
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Kонкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България 

– Австрия 

 

 

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен 

път към ФНИ. 

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ 

ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ – 2020 г.“ 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-

техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 

колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в 

Годишната оперативна програма на ФНИ, в съответствие със съответните двустранни 

договорености и националните законодателства на всяка от държавите. 

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед 

придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността 

на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между 

научни организации от Република България и съответната държава. 

В конкурса ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително 

обществени и хуманитарни науки. 

Прогнозният общ бюджет е 450 000 лв., като общият размер на финансирането за всеки 

индивидуален проект следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с 

максимална сума за всеки отделен проект – 40 000 лв. 

Срокът за подаване на проектните предложения е до 17 часа на 1 март 2021 г. по електронен 

път към ФНИ. 

За повече информация тук 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1232
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Трета Европейска среща на върха по въпросите за образованието 

 

Да излезеш по-силен и да изградиш по-добро бъдеще. 

Присъединете се към нас. 10 декември 2020. Онлайн. 

 

Цифрова трансформация на образованието: Изграждане на устойчивост в Европейското 

образователно пространство 

Пандемията от коронавирус е причини  широко нарушаване на предоставянето на образование 

и обучение от училища, институции за висше образование, образование и грижи в ранна 

детска възраст (ECEC), центрове за професионално и неформално образование в цяла Европа. 

Кризата показа, че използването на дистанционно и онлайн обучение е от съществено 

значение за осигуряване на приемственост на предоставянето на образование и обучение.  

Третата европейска среща на високо равнище предоставя възможност на заинтересованите 

страни, включително националните министри на образованието, членовете на Европейския 

парламент (членовете на Европейския парламент) и представителите на екосистемата за 

образование и обучение, да се събират онлайн, за да: 

 обсъдете цифровата трансформация на европейските образователни системи в 

контекста на възстановяването на COVID-19 

 обменят опит и най-добри практики за смекчаване на ефектите от COVID-19 върху 

предоставянето на образование и обучение 

 предоставят обратна информация за визията на Комисията за създаване на Европейско 

образователно пространство до 2025 г. и за прилагане на плана за действие в областта 

на цифровото образование 

Заедно можем да изградим устойчиво европейско образователно пространство, което да се 

справи с предизвикателства като устойчивост, цифровизация и осигуряване на приобщаване. 

Erasmus+ on Twitter  

Digital Education on Twitter 

Erasmus+ on Facebook 

За повече подробности тук 

 

 

https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_en
https://twitter.com/EUErasmusPlus?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/eudigitaledu?lang=en
https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/
https://ec.europa.eu/education/summit/digital-education-transformation_bg
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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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