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Покана към учени за членове на ВНЕК, ПНЕК или като оценители 

 

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на НЕК: 22 март 2021 г. 

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет на 

Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове 

на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) по програма КОСТ и по подкрепа на 

международни научни форуми, провежани в България, като членове на Постоянни 

научно-експертни комисии (ПНЕК) по научни области или като оценители на проектни 

предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани 

от ФНИ. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Правилника на ФНИ в базата данни по чл. 6, ал. 

1, т. 2 („Оценители на проекти") се включват всички български и чуждестранни учени, 

които са заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, 

финансирани от Фонда, и отговарят на условията, определени в приложението. Ако 

ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава 

заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или 

други обстоятелства. 

За регистрация като член на ПНЕК, ВНЕК или като оценител е необходимо да се попълни 

информационна форма на български език и съответното заявление към нея. Оценителите 

трябва да отговарят на условията, определени в приложението към чл. 7, ал. 2 на 

Правилника на ФНИ. Попълнените документи със сканирани подписани заявления, 

придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени 

по електронна поща до следните адреси по научни области: 

 o.rahneva@mon.bg – за биологически науки и за медицински науки; 

 r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика; 

 b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки; 

 n.klisurov@mon.bg – за обществени науки и за хуманитарни науки; 

 aleksandrova@mon.bg – за технически науки и науки за Земята. 

 За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg 

mailto:o.rahneva@mon.bg
mailto:r.kondova@mon.bg
mailto:b.hadjieva@mon.bg
mailto:n.klisurov@mon.bg
mailto:aleksandrova@mon.bg
mailto:FNI-IS@mon.bg
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Срок за изпращане на документи за оценители: текущ, препоръчително в началото на годината. 

За Документи и повече информация тук 

 

Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в 

Република България 

 

Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърден Национален план за 

развитие на инициативата за отворена наука в Република България. Планът задава 

стратегическите цели, необходимите стъпки и инструменти за осъществяването на 

прехода към превръщането на отворената наука в стандартна практика за провеждане на 

научни изследвания. 

Този план следва да се популяризира и изпълнява съгласувано и с общи усилия от 

научната общност в страната и от организациите, финансиращи научни изследвания. 

Чрез него ще се надгради Българският портал за отворена наука , ще се създадат нови 

институционални хранилища за данни и публикации и ще се осигури връзката на 

българските ресурси с Европейския облак за отворена наука. С изпълнението на 

Националния план ще се осигурят и условия за повишаване на наукометричните 

показатели, цитируемостта и видимостта на българските учени. 

 

Може да изтеглите документа като проследите тази препратка.  

 

 

 

 

https://bpos.bg/
file:///C:/Users/PC/Downloads/plan-otvorena-nauka_130121.pdf
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МОН ще финансира обучения на преподаватели и нови учебни 

програми за студентите, които се подготвят за учители 

 

 

 

Нова Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от 

държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" ще подпомогне 

квалификацията на преподавателите с цел прилагане на компетентностния подход в 

обучението на студентите. По програмата ще бъдат финансирани университети, които 

актуализират програмите за подготовка на бъдещите учители и разкриват нови хибридни 

специалности в областта на педагогиката. Предвиждат се и обучения по приоритетни 

теми за системата на предучилищното и училищното образование, в т. ч. 

компетентностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, 

предприемачество и интелектуална собственост, приобщаващо образование. 

Обученията ще бъдат финансирани чрез МОН и организирани на национално ниво. В 

края на всяко обучение ще се издава сертификат, въз основа на проведен тест и 

представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и 

- където е приложимо - интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. 

„хибридни специалности“). Чрез изпълнение на дейностите по програмата се цели също 

да се насърчи екипната работа между преподавателите, подготвящи учители, да се 

създаде мрежа за споделяне на опит, включително и междууниверситетски центрове. 

По програмата ще се финансира изработването на наръчник, видео презентации, лекции 

и ресурси, споделени във виртуална библиотека, подпомагаща подготовката на 

бъдещите учители. Директно финансиране за университетите е предвидено за 

изграждането на обучителни центрове и за оборудване на зали за обучения на 

студентите. 

Общият бюджет на програмата възлиза на 2 млн. лв. за следващите 2 години. 
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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.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/
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https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/ 

 

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 

 

 

 

 

 

https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
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  
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 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 

 

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;  

http://www.fni.bg/?q=node/527
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
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- 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 

 

       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/page.php?cid=20
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
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 

Google предоставя безвъзмездно финансиране за дигитално 

приобщаване в Централна и Източна Европа 

 
 

 
 
 
 
Срок за кандидатстване: 1 март 2021 г. 
 

С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа" Google 

отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и 

академични институции от Централна и Източна Европа.  

Инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe ще предостави 

общо 2 милиона евро безвъзмездни средства в подкрепа на проекти, които поставят 

цифровото приобщаване в основата на икономическото възстановяване. В Google вярват, 

че иновациите и социалното включване вървят ръка за ръка. 

С проекти за финансиране могат да кандидатстват организации от: България, Хърватия, 

Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. 

Избраните организации ще получат безвъзмездно финансиране между 50 000 и 250 000 

евро и подкрепа от Google в помощ на техните проекти. Проектите могат да бъдат с 

продължителност от 12 до 36 месеца. 



14 

На 2 и 23 февруари 2021 г. ще се състоят работни срещи за повече подробности по 

темата и насоки за кандидатстване. Изисква се регистрация (линковете са в края на 

на информацията за програмата). https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021 

 

Science Europe публикува практическо ръководство за международно 

съгласуване на управлението на научноизследователски данни 

 

 

Организациите за финансиране на научни изследвания, научните организации, 

отделните изследователи и рецензенти имат различни нужди и изисквания към 

политиките и практиките за управлението на научноизследователски данни (research data 

management, RDM). Публикуваният документ представя основните изисквания към 

плановете за управление на данни (data management plans, DMP), критериите за избор на 

надеждни хранилища, насоки към изследователите как да се съобразят с тези изисквания 

и рубрика за оценка на DMP. 

Насоките предоставят на организациите и изследователските общности основа, на която 

те могат да разработят свои собствени политики за RDM. Насоките трябва да се считат 

за минимални изисквания, които могат да бъдат изменени, за да се приспособят към 

институционални или темтични политики и практики. 

Възможно е да има законни причини (включително специфични за проекта или свързани 

с поверителността) за забавяне или ограничаване на достъпа, което изисква балансиран 

подход към отвореността на изследователските данни. Ръководството дори надгражда 

„FAIRness“ принципите в аспекти като съхранение на данни, архивиране по време на 

проекта и дългосрочно съхранение. 

Ръководство е разработено от експерти от организациите-членки на Science Europe, след 

консултация със заинтересовани страни от по-широката изследователска общност, за да 

се вземат предвид техните разнообразни нужди. Целта е да се предоставят ресурси, които 

са полезни за всички организации финансиращи научни изследвания, изследователски 

организации и изследователи. То се фокусира върху въпроси свързани със съдържанието 

и предоставя възможност гъвкавост за адаптиране към организационни и тематични 

политики и процедури. 

Документът можете да разгледа и изтеглите като проследите тази препратка. 

 

 

https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021/workshops
https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/01/se_rdm_practical_guide_extended_final-1.pdf
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Великобритания с нова международна образователна програма за 

обмен “Тюринг”  

 

 
 

 

 След BREXIT, Великобритания ще се присъедини към няколко научни програми през 

програмния период 2021-27 г. – “Хоризонт Европа”, “Евратом” (в това число ITER) и 

“Коперник”. За текущите бенефициенти по линия на “Хоризонт 2020” във 

Великобритания, редът и условията ще останат същите, както са договорени 

съгласно Споразумението за оттегляне. 

Великобритания няма да участва в следващата образователната програма “Еразъм+”, но 

въвежда нова международна образователна програма за обмен “Тюринг”, която 

предвижда финансиране от над 100 милиона британски лири за около 35 000 студенти в 

университети, колежи и училища за работа или обмен в чужбина от септември 2021 г. 

Институциите на Обединеното кралство ще могат да участват в програмата от началото 

на 2021 г., а университети, колежи и училища могат без забавяне да започнат подготовка 

за бъдещо сътрудничество с международни партньори.  

Повече информация за програмата Тюринг може да намерите тук. 

 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-support-thousands-of-students-to-study-and-work-abroad
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Покана за представяне на проектни предложения за достъп до 

Нанобиотехнологичната лаборатория на JRC 

 

  

Краен срок за подаване на проектни предложения: 08 февруари 2021 г. 

Нанобиотехнологичната лаборатория разполага с модерно оборудвани съоръжения, 

предназначени за насърчаване на интердисциплинарни изследвания. Специален акцент 

се поставя върху характеризирането на наноматериалите, микронанопластиките, 

нанолекарства, усъвършенстваните материали и техните взаимодействия с 

биологичните системи, както и върху откриването, идентифицирането и 

характеризирането на наноматериали в храните и потребителските продукти. 

Достъпът до изследователската инфраструктура се предоставя въз основа на единици за 

достъп (Access Units, напр. дни или седмици на използване, часове или сесии на лъчево 

време, време за обработка и обем на предадените данни и т.н.). Единиците за достъп са 

специфични за вида и естеството на всяка изследователска инфраструктура на JRC, 

която осигурява достъп. 

Поканата за подаване на проектни предложения има следните параметри: 

 Режим: по уместност 

 Идентификатор: 2020-1-RD-NanoBiotech 

 Местоположение: Испра, Италия 

 Обявяване на поканата/конкурса: 08 октомври 2020 г. 

 Краен срок за подаване на проектни предложения: 08 февруари 2021 г. 

 Съобщаване на оценката на предложенията/резултати: 12 март 2021 г. 

Подробна информация можете да намерите като проследите тази препратка. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/nanobiotechnology-laboratory
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access/relevance-driven/2020-1-rd-nanobiotech


17 

 

 

  

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак на отворената 

наука публикува доклад с шест препоръки за изпълнение на FAIR 

практиката за отворена наука  

 

 

Работната група FAIR in Practice на Европейския облак за отворена наука публикува 

доклад, в който предоставя анализ на състоянието на FAIR практиките в различни 

изследователски общности и свързаните с инициативата FAIR политики в различни 

страни. В доклада се предлагат шест препоръки за това как FAIR може да се превърне в 

практика. Тези препоръки са насочени главно към организациите, които са ангажирани 

с вземането на решения, свързани Европейския облак на отворената наука (ЕООН), както 

и към организациите, които финансират научни изследвания: 

1. Финансиране на инициативи за повишаване на осведомеността, за обучение, за 

образование и за специфична за общността подкрепа. 

2. Финансиране за разработване, прилагане и поддържане на стандарти, 

инструменти и инфраструктура. 

3. Стимулиране на възможностите за управление от страна на общността. 

4. Адаптиране на FAIR насоките и прилагането им и за други дигитални инициативи 

и обекти. 

5. Популяризиране на инициативи и решения за подобряване на FAIR практиката. 

6. Разработване и мониторинг на адекватни политики за FAIR данни и 

изследователски обекти. 

За да се осигурят широкообхватни ползи от Европейския облак за отворена наука са 

необходими подобрения и надграждане на FAIR практиките. Публикуването на доклада 

съвпада с пълноценното стартиране на инициативата ЕООН, може да я подпомогне, като 

същевременно предостави полезна информация и насоки за институциите 

финансиращите научни изследвания, по отношение на ключови стратегически решения 

за инвестиции, необходими за прилагане на принципите на FAIR на практика. 

Докладът на можете да разгледате и изтеглите от тук. 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/01/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Fair-in-Practice.pdf
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Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма 

Core Organic 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие вконкурса е 8 март 

2021 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна) 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни 

предложения по Програма Core Organic. В обявения конкурс Фонд „Научни 

изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът 

обединява 13 финансиращи организации, с цел съвместно координиране и финансиране 

на изследователски проекти в областта на биологичното земеделие и производството на 

биологична продукция. 

Тема на конкурса: 

„Системи за биологично земеделие за подобряване на смесеното производство на 

растителна и животновъдска продукция“ 

“Organic farming systems for improved mixed plant and animal production” 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: 

https://www.submission-

coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-

01.pdf 

Условия на конкурса: 

 Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в 

зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния 

международен екип. 
 Проектните предложения ще се подготвят и подават от консорциум, в който 

трябва да участват научни колективи от поне три държави, участващи в 

консорциума, представени от съответните финансиращи организации. 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, които са: 

https://www.submission-coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf
https://www.submission-coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf
https://www.submission-coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf
https://www.submission-coreorganic.eu/images/CO_2021_Third_Call_Announcement_and_National_Regulations_11-01.pdf
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1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на 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". 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие вконкурса е 8 март 2021 

г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна) 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е 

в размер на 600 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 

3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 

лева./Протокол № 22 на ИС от 29.05.2020 год./ 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, 

които включват: 

 Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 
 Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на 

проекта. 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в 

общите условия на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 

07.12.2018 год./ 

 Информация, насоки и документация за българските участници, относно 

подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост 
 Документи към националните изисквания 

  Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва 

задължително да представят във ФНИ: 

 Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 
 Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 
 Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската 

организация в съответния консорциум. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
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Последният update по пътя към въглеродната нула: нов Европейски 

Баухаус 

 

 

 

 

Какво е това? 

Европейският Баухаус е екологичен, икономически и културен проект на 

Европейската комисия, чиято основна идея е чрез комбинация от дизайн, устойчивост, 

финансова достъпност и инвестиции да изпълним задачите на Европейския зелен 

пакт, за да стигнем възможно най-скоро и най-ефективно целта от нулеви въглеродни 

емисии на нашия континент. 

Каква е целта на Европейския Баухаус? 

Чрез този европейски проект се цели да се изпълни Зеленият пакт, но по един 

иновативен и интересен начин, в чийто център са хората на Европа. Това е движение, 

основано на устойчивост, естетика и приобщаване на 

гражданите към ценностите и възможностите, които ще ни предостави едно бъдеще 

без въглеродни емисии. 

Какво всъщност ще представлява Европейският Баухаус? 

 Форум за дискусии; 

 Място на изкуствата и културата на Европа; 

 Сборен пункт за световни експерти и предприемачи; 

 Акселератор; 

 Експериментална лаборатория за иновативни идеи. 

Кой може да се включи? 

 Артисти; 

 Архитекти; 

 Научни работници; 

 Инженери; 

 Дизайнери; 

 Ученици и студенти; 

 Всеки, който има интерес към едно по-зелено бъдеще. 

Кога и как ще се изпълни Европейският Баухаус? 
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 Първа фаза: етап на проектиране (пролетта на 2021 г.) 

Целта на този етап е бъде оформена концепцията на проекта въз основа на съвместна 

творческа работа, насочена към проучване на идеи, определяне на най-неотложните 

нужди и предизвикателства. Като част от този етап, също така през пролетта Комисията 

ще стартира първото издание на новата европейска награда „Баухаус“. 

 

 Втора фаза: изпълнение (есента на 2021 г. – 2023 г.) 

По време на тази фаза ще бъде отправена покана за представяне на предложения от 

европейски граждани. Ще бъдат избрани 5 идеи, които да се реализират, като всяка от 

тях трябва да бъде свързана с устойчивост, изкуство и култура. Например, проекти, 

свързани с демография, със стройтелство на сгради с устойчиви материали, с енергийна 

ефективност и др. 

 Трета фаза: след 2023 г. 

Цели се да се създадат Баухаус проекти в и извън Европа като платформи и форуми за 

споделяне на идеи, където гражданите могат да почерпят мнение и опит за изкуствения 

интелект, устойчиви методи за зелено предприемачество и др. 

Европейският Баухаус е творческа инициатива, която цели да събере на едно 

място хората на изкуството, дизайнерите, инженерите, учените, предприемачите, 

архитектите, учещите и всички, които имат интерес. С развиване и осъществяване на 

иновативни идеи, като им се осигурява необходимото финансиране, ще се постигне не само 

технологичен прогрес. Ще постигнем така заветната въглеродна нула или, иначе казано, 

едно по-чисто и устойчиво бъдеще за нас и за идните поколения. 

За повече информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://novinata.bg/politika/ustoychivost-priobsthavane-i-estetika-za-nov-evropeyski-bauhaus/?fbclid=IwAR3yFOZfZxH--B8xwm9g_N_jZCo8q7-zuzHXmJHkzL4FYq7rnxxplBBRGtM
https://novinata.bg/politika/ustoychivost-priobsthavane-i-estetika-za-nov-evropeyski-bauhaus/?fbclid=IwAR3yFOZfZxH--B8xwm9g_N_jZCo8q7-zuzHXmJHkzL4FYq7rnxxplBBRGtM
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
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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  

Нов регламент на Национални научни награди „Питагор“  

 

Въпросникът ще е активен до 31.01.2021 г.   

За да отличи постиженията на българските учени и научни колективи с изключителен 

принос към българската наука, министърът на образованието и науката ежегодно 

връчва национална научна награда „Питагор“. През годините регламентът на 

конкурса беше променян, за да бъдат включени нови категории и за да се допълнят 

критериите за оценка. 

Категориите се променят ежегодно, като се допълват или редуцират. През 2020 г. бяха:  

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката; 

Голяма награда за млад учен; 

Награда за утвърден учен в следните три категории: природни и инженерни 

науки; хуманитарни и социални науки;  здраве и медицински науки; 

Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти; 

Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на 

научните резултати; 

Награда за фирма с най-много инвестиции в научноизследователска и развойна 

дейност; 

Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина; 

Награда за приложни изследвания и резултати в областта на суперкомпютърни 

приложения и анализ на големи данни. 

Лауреатите на награди за наука „Питагор“ получават статуетка/плакет и парична 

награда, като сумата варира от 2000 до 12 000  лева. Практика е журито на наградите да 

бъде в състав от лауреатите от предходната година. 
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Дирекция „Наука“ на Министерството на образованието и науката се обръща към 

научната общност с молба за мнение и предложения за промени.  

За улеснение е подготвен кратък въпросник, който може да бъде попълнен като се 

проследи. 

Двугодишни стипендии за отлични изследователи по програма 

PASIFIC   

 

  

 

Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по 

схемата MSCA COFUND на „Мария Склодовска-Кюри“ от Рамковата програма 

„Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Програмата PASIFIC 

предлага 2-годишни стипендии за отлични изследователи, без значение от 

националността и научната дисциплина на кандидата. 

Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро, и ако е 

приложимо, допълнителна семейна помощ. Освен това, на стипендиантите на PASIFIC 

ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект. 

Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на 

Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна 

биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират 

и да се свържат с подходящ институт домакин и академичен ментор, който ще се 

ангажира да подкрепи техните изследвания. 

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде 

достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. 

(Call2). 

Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 

стипендианти, Call2 – 15 стипендианти. Повече информация можете да намерите на 

като проследите тази препратка. 

 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170
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Българска фондация Биоразнообразие организира конкурс за 

финансиране на студентски дипломни работи 

 

Крайният срок за кандидатстване е 31 януари 2021 г. 

Чрез конкурса се цели да се финансират студентски дипломни работи в областта на 

климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и 

човечеството. 

 Ще бъдат избрани за финансиране разработки, които изследват: въздействието на 

климатичните промени върху биоразнообразието, включително проучване на 

настъпващите изменения в биологичното разнообразие и ключови природни 

местообитания, ролята на защитените територии и Натура 2000 за намаляване на 

климатичните промени; въздействието на климатичните промени върху екосистемните 

услуги, природните ресурси и процеси; връзката между климат, опазването на 

природата, устойчиво развитие и кръгова икономика; въздействието на климатичните 

промени върху опазването на почвеното биоразнообразие, генетичното 

биоразнообразие, традиционни сортове и породи; взаимовръзките между опазване на 

биологичното разнообразие, намаляване на климатичните промени и човешкото здраве; 

изследване на технологични и основани на природата възможности за адаптация към 

настъпващите изменения, в следствие от климатичните промени, вкл. зелени иновации, 

зелена и синя инфраструктура, възстановяване и опазване на ключови местообитания; 

повишаване на обществената информираност и отговорност към климатичните 

промени и опазването на околната среда; изследване на връзката от прилагането на 

политиките за околна среда и климат на национално или международно ниво.  

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения 

(бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, 

чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.  

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лв.  

За да участвате в конкурса, изпратете попълнен формуляра за кандидатстване на имейл 

gameon@biodiversity.bg.   

 Пълна информация за стипендиите вижте тук. 

 

 

https://gameon.biodiversity.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8/?
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Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната 

грамотност 

 

 Краен срок за подаване на документи – 15 март 2021 г.                      

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолство на 

САЩ в Република България обявяват конкурс за стипендии за усъвършенстване на 

учители в областта на медийната грамотност. 

Програмата, по която се провежда конкурсът, е предназначена за учители в 

прогимназиална и гимназиална степен на образованието по следните учебни предмети: 

английски език, български и чужди езици, социални науки, история, медийни 

науки/журналистика, психология, обществени науки, етика, философия. Кандидатите 

трябва да проявяват интерес към модерните медии и медийната среда през 21-ви век и 

да имат желание да работят за повишаване нивото на медийна грамотност на своите 

ученици и колеги. 

Описание на програмата: Стипендиантите имат академични лекции в приемащ 

американски университет, работят в екип с колегите си от други страни и участват в 

наблюдение и практика в местни средни училища. Темите могат да включват: 

разпознаване на пристрастие и пропаганда, стереотипи и дезинформация, стратегии за 

повишаване нивото на критично мислене, аналитичните и комуникационни 

способности на ученици и колеги. Семинарът завършва с план за действие за 

подобряване на медийната грамотност. 

Продължителност: 6 седмици през пролетта и есента на 2022; 

пролетна кохорта: февруари – март 2022 

есеннна кохорта: септември – октомври 2022 

Програмата осигурява: настаняване, храна, дневни разходи, откриващ и закриващ 

семинар във Вашингтон, програма за професионално и културно обогатяване, виза J-1, 

двупосочен билет до САЩ, здравна застраховка 
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Брой: 6-8 номинации от България; финалният избор зависи от американската 

селекционна комисия. 

Образование: минимум бакалавърска степен 

Професионален опит по специалността: минимум 5 г. работа като учител с пълна 

заетост в училища, където се преподава на български граждани. 

Езикови умения: добро владеене на английски език; изисква се резултат от тест TOEFL. 

Представяне на резултатите от теста преди крайния срок 15 март е предимство, но не е 

задължително. Приемат се документи и с други сертификати за владеене на английски 

език. На номинираните кандидати, които са удостоверили езикови умения с друг 

сертификат, ще бъдат предоставени ваучери за полагане на тест TOEFL. 

Изисква се добро здравословно състояние и българско гражданство. 

Подаване на документи: Документите се подават по електронен път до 15 март, 

2021 г. на следната платформа https://fulbright.irex.org  

Подава се онлайн апликация, разрешение за отпуск от училището, институционална 

препоръка от прекия ръководител, паспортни данни. (Всички формуляри са достъпни 

чрез онлайн апликацията.) 

За България се приемат апликации единствено за програмата по медийна 

грамотност, а не за общата програма по педагогика. 

Времеви измерения: 

Обявяване на конкурса – 13 януари, 2021 г. 

Краен срок за подаване на документи – 15 МАРТ 2021 г. 

Обявяване на номинациите – април 2021 г. 

Подаване на номинациите – средата май 2021 г. 

Финално одобрение от американска страна – август 2021 г. 
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Фондация “За нашите деца” с покана за стаж към студенти  

 

 

 

Фондация “За нашите деца” търси мотивирани студенти, които искат да са част от 

дейностите в подкрепа на най-малките деца в риск и техните семейства и търсят 

възможност да общуват с много нови колеги и клиенти.  

Нужно е кандидатите да са студенти в специалностите “Логопедия”, „Психология“, 

„Педагогика“ или в друго сходно направление, да притежават комуникационни и 

организационни умения, да имат желание за развитие на професионалните знания и 

умения, да притежават умение за самостоятелна и екипна работа.  

Стажантът ще отговаря за етапите на овладяване на езика от детето, етапите на 

психомоторното развитие на детето, етапите на когнитивното му развитие, основни 

диагностични процедури за установяване на комуникативни нарушения, основните 

етапи на превенцията на комуникативните нарушения.  

Одобрените кандидати ще сключат споразумение за стаж с Фондация “За нашите Деца” 

и ще получат сертификат за преминат стаж. За позицията не се изисква предишен опит.  

Стажът продължава три месеца. Може да кандидатствате чрез изпращането на CV в 

Europass формат на имейл hr@detebg.org. Пълна информация вижте тук. 

 

 

 

 

 

https://www.detebg.org/bg/stajantlogoped/
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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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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 1, стая 536 

тел. 054 830 495, вътр. 214 
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