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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 17

януари 2022 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна)
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по
Програма CHIST-ERA. Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество
между научно-изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на
информационните и комуникационни технологии. Български екипи могат да участват като
партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с проектните
предложения в следните тематични направления:
Topic 1.
Нано-опто-електро-механични системи за ИКТ (Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT)
Topic 2.
Процедури за откриване на неправомерни прояви и стратегии за тяхното редуциране в онлайн
социалните мрежи и медии (Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in
Online Social Networks and Media)
Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:
https://www.chistera.eu/call-2021-announcement
CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации:
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2021
Насоки за Конкурс 2021 г. по Програма CHIST-ERA:
https://www.chistera.eu/sites/www.chistera.eu/files/CHIST-ERA%20Call%202021%20%20Announcement.pdf
CHIST-ERA организира две информационни онлайн срещи с потенциални бенефициенти по
програмата за представяне на конкурса, както следва:
Webinar #1: 26-ти ноември 2021, от 15:30 часа (Българско време)

Webinar #2: 17-ти декември 2021, от 15:30 часа (Българско време)
Можете да се регистрирате за участие в срещите, като последвате следната връзка:
https://www.chistera.eu/call-2021-info-webinars
Условия на конкурса
Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на
документите във Фонд „Научни изследвания“ и всичко за конкурса може да проследите
тук.
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Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси:
– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на
Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1358
– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2021 год.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на
Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1359
– Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“
Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на
Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1369
Ще бъдат подкрепени повече от 160 български научни проекта на обща стойност над 21,5
млн. лв., като 34 от тях са на млади учени и постдокторанти. Научните проекти са
от всички научни области, като сред част от темите са: нови математически модели за анализ
на големи данни с приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на
имунната памет след имунизация срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични
материали за опазване на околната среда; дигиталното разделение и социалните неравенства;
изследване и приложение на алгоритми за машинно обучение при анализ и разработка на
високо сигурен софтуер; комплексна оценка на генетични и екологични фактори, свързани със
загубите на медоносни пчели в България; жените в българската литература;
интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни паметници и много други.
Сред темите на проектите на млади учени и постдокторанти са: ефект на комбинирано
прилагане на антивирусни съединения срещу ентеровируси; биосензори базирани на
седиментни микробни горивни клетки за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки
метали води; слабо изследвани катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики и
други.
В конкурса за „Българска научна периодика – 2022 г.” ще бъдат финансирани повече от 60
български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв.
В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната
научна програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил.
лв., както и подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет за
финансиране на проекти от 1,4 млн. лв.
Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности
за финансиране, можете да намерите на официалния сайт на Фонд „Научни
изследвания“: www.fni.bg .
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Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална
научна програма ВИХРЕН-2021

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.
Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране,
предназначено да подкрепи учени с високи постижения:
– Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на
тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни
научни постижения.
– Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които
са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска
програма.
Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски
характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето
научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят
пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително
определени приоритети.
Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание
на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават
предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни
области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на
научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи
и научни изобретения.
Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски
проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000
лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за финансиране на проекти и 75 000 лв (5
% от общия бюджет на програмата), предвидени за оценителния процес, за мониторинг и
оценка на изпълнението на проектите, и за популяризиране на програмата от страна на Фонд
„Научни изследвания“ като финансираща организация.
Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида
проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ
изследовател“.
Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като
максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума
210 000 лв. годишно за за проект за “Установен изследовател” за максимален период от пет
години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък
срок на проекта.
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Подаденото предложение подлежи на двуетапна оценка. Оценката ще бъде извършена от
експертни панели, включващи незaвисими чуждестранни експерти, които
изпълняваткритериите за оценители на ERC. Панелите могат да бъдат подпомагани от други
независими експерти, работещи дистанционно. Изследователят-кандидат по конкурса може да
посочи по време на подаването на електронното предложение до три лица, които не желае да са
оценители при оценката на неговото предложение.
Оценяването на проектните предложения по двете процедури “Установен изследовател” (R3
Established researcher) и “Водещ изследовател” (R4 Leading researcher), възпроизвежда
критериите и процедурите на оценяването на процедурите „Consolidator Grant“ и „Advanced
Grant“ на ERC. За оценители се избират незaвисими чуждестранни експерти, които изпълняват
критериите за оценители на ERC. Проектни предложения на учени, които през последните две
години са кандидатствали към ERC с българско висше училище или научна организация като
базова организация, отговаряща на условията за бенефициент по програмата, и са били оценени
с категория А при окончателното оценяване, но не са финансирани от ERC, се финансират
директно, без да се оценяват допълнително, като финансовият план на проекта се коригира в
съответствие с условията на програмата ВИХРЕН-2021.
Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353
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Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за
безвъзмездните средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в
конкурса Advanced Grant Call

Безвъзмездни средства отпускани от ERC по Advanced Grant Call са част от
безвъзмездните средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни
изследвания (ERC) за 2021 г., финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз
„Хоризонт Европа“ (HE FP) за научни изследвания и иновации. Те имат за цел да дадат
подкрепят учени и изследователи и да осигурят най-добрите условия за насърчаване на
тяхната научна работа. Научните постижения са единственият критерий за оценка.

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и
условията за безвъзмездните средства отпускани от ERC за погранични научни
изследвания, по-специално:
Работната програма на ERC 2021 г., Правилата за представяне на финансова подкрепа от
Европейския изследователски съвет и свързаните с тях методи и процедури за
партньорска проверка и предложение оценка, свързана с конкретната програма за
изпълнение на Horizon Europe и Модел на споразумение за безвъзмездна помощ
(грантово споразумение), използван от ERC.
Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични
изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call можете да
изтеглите като проследите тази препратка.
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9
%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
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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

9

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ
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?
 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
10

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.
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КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ
Фондация Карол Знание обявява конкурс за годишната докторантска стипендия

Срокът за кандидатстване е 11 декември 2021 г.
Стартира кандидатстването за конкурса за годишната докторантска стипендия в размер на 8000
лв. на фондация „Карол Знание“.
Изисквания към кандидатите



Да са български граждани;
В годината на получаване на стипендията да са редовни докторанти в акредитирани
висши училища в страната и БАН, и да не са последна година на обучението си.
 Проектът, по който работят да има потенциално практическо приложение.
Тематични области:
 Естествени науки;
 Технически науки;
 Медицински науки.
Документи за кандидатстване



Мотивационно писмо, в което се аргументира личната мотивация за участие в конкурса;
Автобиография, в която се включват и научните активности – публикувани статии,
участие в научни конференции и семинари, състезания, подготвени и изнесени научни
реферати, спечелени конкурси и грантове и други;
 Копие на заповедта за зачисляване в докторантура;
 Резюме на изследователския проект в обем до 2 страници, в което се посочва
значимостта на темата с кратък теоретичен обзор; използвани методи и подходи;
експерименти; постигнати до момента резултати; поставени краткосрочни и
дългосрочни цели; очаквани резултати; потенциал за приложение; уникалност на
проекта; предстоящи дейности през следващата година и примерен план за
изразходване на средствата от стипендията;
 Списък на публикации, ако има такива.
Документи за кандидатстване се подават с електронна поща на knowledge@karoll.bg.
Само финалистите в конкурса представят проектите си пред жури. Период на получаване на
стипендията: февруари – ноември на десет равни месечни вноски.
Пълна информация вижте тук.
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Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност
за знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 март 2022 г.

На 26 октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви покана
за представяне на проектни предложения в рамките на новата им, девета поред,
Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и
творческите сектори и индустрии.
В тази връзка, EIT кани консорциуми от организации в областта на културните и
творческите сектори и индустрии да кандидатстват, като представят своята визия в тази
област.
Представената стратегия следва да обедини триъгълника на знанието (образование,
научни изследвания и бизнес), като целта е да се стимулира конкурентоспособността
и устойчивото развитие на европейските индустрии в тази област.
EIT планира провеждането на уебинари, които ще са с фокус върху новия конкурс.
Те ще се проведат на 9, 16, 30 ноември и 7 декември от 11:00 ч. българско време.
Повече информация за тях може да намерите ТУК.
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Конкурс „Талант на годината“ ще излъчи Топ студентите на България

Кандидатстване до 20

февруари 2022 г.

Конкурсът „Талант на годината“ ще излъчи Топ Студентите на България за 2022 г. в 10
категории.
Победителите във всяка категория ще спечелят:
Приз “Топ Талант”
Материални награди

Категории:
Информационни и комуникационни технологии
Технически Науки
Дизайн, Архитектура, Строителство и Геодезия
Журналистика и Медии
Маркетинг, Реклама и PR
Икономика, Бизнес и Финанси
Лингвистика, Филология и Психология
Медицина и Фармация
Право и Администрация
Кандидатстване до 20 февруари 2022
Включи се или номинирай приятел!
Всичко за конкурса можете за прочетете тук
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Европейска агенция за ГНСС открива стажантската си кампания

Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2021 г.
Това е регулаторна агенция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага
изпълнението на европейските цели за ГНСС (Глобална Навигационна Сателитна
Система), които са тясно свързани със спътниковите системи Галилео и EGNOS.
Разположената в Прага организация прави това чрез управление на услугите
предоставени от EGNOS и Галилео, създаване на възможности за развитие на основани
на ГНСС услуги, подобряване на инфраструктурата на ГНСС.
Продължителността на стажантските програми са от 6 до 12 месеца, а месечната
заплата е в размер на 1000 евро. Нужно е кандидатите да са с гражданство на страна
членка на ЕС, ЕАСТ или на страна, която е в етап на преговори за присъединяване към
ЕС; придобита минимум бакалавърска степен на висше образование към крайната дата
на периода за кандидатстване; много добро ниво на английски език (минимум B2);
липса на опит като стажант или служител в ЕОБХ.
Желаещите кандидатстват чрез изпращане на CV и мотивационно писмо. Отворените
позиции може да видите в дъното на сайта.
Пълна информация вижте тук.
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Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от
Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета
Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя стипендии на студенти,
докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети,
включително в областта на медиите и комуникациите. Сред учебните заведения, които
предлагат журналистически стипендии, са университетите в Берлин, Дюселдорф, Кил, Кьолн,
Хамбург, Щутгарт и др.
Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест години и
да имат поне две години професионален опит.
Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.
Повече информация може да намерите тук.
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DARIAH обявява конкурс за предоставяне на стипендия за публикуване на
монография в областта на цифровите хуманитарни науки

Краен срок за кандидатстване: 6

декември 2021 г.

Цифровата научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки
DARIAH обявява конкурс за предоставяне на стипендия за публикуване на монография с
отворен достъп на учени в началото на своята научна кариера, които работят в областта на
цифровите хуманитарни науки.
Тази стипендия има за цел да облекчи настоящите аномалии в схемите за финансиране на книги
с отворен достъп и да подкрепи онези, които изпитват затруднения при публикуването на
своите научни трудове по различни причини.

Информация за условията на конкурса е достъпна ТУК.
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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 септември до 30 декември 2021 г. (Call2).
Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35
стипендианти, Call2 – 15 стипендианти.
За повече информация: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170
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НОВИНИ
Уебинар „Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants“

Събитието ще се проведе на 2 декември 2021 г. от 9 до 12 /брюкселско

време/
Европейската комисия организира уебинар на тема „Avoiding errors in declaring
personnel costs in Horizon 2020 grants“. Събитието ще се проведе на 2 декември 2021 г.
изцяло онлайн и не е необходима предварителна регистрация. Въпросите си може да
задавате през платформата Sli.do с код #COSTS2020.
Програмата може да намерите тук:
Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants
Повече информация, както и презентации от изминали уебинари по темата, може да
намерите тук.
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Виртуален семинар за представяне на новия Web of Science

Дата: 3 декември 2021 от 11:00 ч.
Кларивейт Аналитикс и Министерство на образованието и науката ще проведат
национален виртуален семинар, на който лекторите от Clarivate Analytics Масимилиано
Карлони и Енико Тот Сас ще представят новия Web of Science за българските
потребители.
Темите на уебинара включват:
Web of Science (WOS) и InCites (B&A and JHCD) – 2021 развитие и бъдещи промени;
My Organization – анализи на ниво факултет;
Cortellis Suite и MetaCore;
WEB услуги (WOS expanded, нов Приложно-програмен интерфейс за списания (API) и
наличнатa отворена среда за разработка с готов сорс код.
Експертите от Clarivate Analytics ще покажат новостите в развитието на продуктите от
платформата Web of Science. Дата: 3 декември 2021 от 11:00 ч.
За да вземете участие в семинара е необходимо да се регистрирате в zoom и да отворите
следния линк за включване в уебинара.
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Eвропейската комисия организира информационен ден за Клъстер 2

Информационния ден ще се проведе виртуално на 7 декември 2021 г.
Eвропейската комисия ораганизира информационен ден за Клъстер 2, който ще се
проведе виртуално на 7 декември 2021 г.
Информационният ден ще представи изследователските теми, предложени по работна
програма 2022 на клъстер 2 (Култура, творчество и приобщаващо общество), като ще
даде възможност на бъдещите кандидати да научат повече за възможностите за
финансиране по новата програма. Предоставената информация ще обхваща предстоящи
покани за иновативни изследвания на тема „Демокрация и управление“, „Европейско
културно наследство и културни и творчески индустрии“, както и „Социални и
икономически трансформации“.
За повече информация посетете уебсайта на събитието.
На 8 декември 2021 г. ще бъде организирано посредническо събитие за свързване на
заинтересовани партньори. За повече информация и регистрация посетете
следния уебсайт.
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Информационни дни на ESFRI Roadmap 2021

Словеското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейския
стратегически форум на научноизследователските инфраструктури организират ESFRI
Days 2021.
Информационните дни ще включват лансирането на ESFRI Roadmap 2021 и 78-та
пленарна среща на ESFRI (само за национални делегати на ESFRI).
Представянето на ESFRI Roadmap 2021 ще се проведе на 7 декември 2021 г. на онлайн
конференция, която може да гледате от на официалния Youtube канал на ESFRI.
Събитието ще започне с церемонията по представяне на ESFRI Roadmap 2021 и ще
включва изчерпателна презентация и дискусия относно пътната карта, последвано от
представяне на 11 нови обекта и ще включва сесии за предизвикателствата на
политиката на стратегическата научноизследователска инфраструктура.
Повече информация може да намерите тук.
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Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и
творческите сектори и индустрии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за
представяне на проектни предложения през м. октомври 2021 г., с която цели да
създаде нова Общност на знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на
културните и творческите сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави
иновативни решения на тези сектори и индустрии да станат по-силни и по-устойчиви.
По-конкретно новата ОЗИ ще допринесе за:
- Разрушаване на бариерите пред иновациите в различните сектори и дисциплини. ОЗИ
ще задвижи начинания в тези области, ще ускори новите технологии и ще улесни
дигиталната трансформация.
- Свързване на иновационните вериги за създаване на стойност на местно, регионално,
национално ниво и на ниво ЕС. ОЗИ ще помогне на регионите да създават иновации и
ще повиши тяхната конкурентоспособност.
- Овластяване на следващото поколение иноватори в областта на културата и
творчеството, като ги снабди с така необходимите предприемачески умения.
Конкурсът ще бъде отворен за консорциуми, партниращи си за справяне с
предизвикателствата в областта на културните и творческите сектори и индустрии.
Публикуваните критерии за оценка на проектните предложения са достъпни ТУК.
Поканата за представяне на предложения ще остане отворена до м. март 2022 г.
с определянето на печелившия консорциум и стартирането на новия EIT KIC „Култура
и творчество“ през м. септември 2022 г.
С оглед идентифициране и взаимодействие с потенциални кандидатстващи
консорциуми от EIT стартираха платформа, за да улеснят процеса по намиране на
потенциални партньори. Платформата ще оперира до м. март 2022 г.
Повече информация за конкурса може да бъде открита на страницата му, или в
раздела „Често задавани въпроси“ на уебсайта на EIT.
На 12 юли от 12:00 ч. (CET) EIT ще представи предстоящия конкурс за новия EIT
KIC „Култура и творчество“ на фестивала в Кан – Marché du Film NEXT, на сесията:
„Cannes Next with EIT – Exploring the next Creative Financing Booster“. Повече
подробности и предаване на живо на сесията ще бъдат достъпни ТУК
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GRADUATE SURVEY – Независимо онлайн прочуване, което измерва мнението
на студентите за предпочитания от тях работодател

През 2022 г. за шести пореден път в България ще се състои национално проучване за найжелан работодател сред студентите – Graduate Survey.
Graduate Survey измерва мнението на студентите за предпочитания от тях работодател.
Провежда се изцяло онлайн – за максимално улеснение на младите таланти.
Всички университети и техните кариерни центрове ще бъдат уведомени и поканени да участват
в проучването, съдействайки за достигане на онлайн анкетата до студенти от цялата страна.
Това осигурява максимално адекватни и достоверни данни, които ще посочат ТОП 50 сред найпривлекателните за студентите компании в България.
За повече информация тук.

24

Започва нова процедура по набиране на проектни предложения за 2021 година по
Национална програма за младежта (2021-2025 г.)

Срокът за кандидатстване е 30 ноември 2021 г.
Визията ѝ е насочена към подобряване качеството на живот и реализация на младите хора чрез
създаване и прилагане на устойчиви механизми за инвестиране в техния потенциал, който би
допринесъл за пълноценното социално-икономическо развитие на България като страна членка
на Европейския съюз.
Указания и формуляр за кандидатстване на следния линк.
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Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова
Европа“

Европейската комисия пусна първите покани за предложения в рамките на програмата
„Цифрова Европа“ на 17 ноември 2021 г., след приемането на работните програми, които
разпределят близо 2 милиарда евро за инвестиции, насочени към напредък в цифровия преход.
Поканите са отворени за фирми, организации и публични администрации от държавите-членки
на ЕС, както и организации от други държави, асоциирани към програмата „Цифрова Европа“.
Тези безвъзмездни средства ще бъдат насочени към инвестиция от над 415 милиона евро в
cloud to edge infrastructure, пространства за данни, изкуствен интелект (AI), квантова
комуникационна инфраструктура, за подобряване на цифровите умения на хората и проекти,
които насърчават по-безопасен интернет, борба със сексуалното насилие над деца , и
дезинформация, до края на 2022 г. Освен това инвестициите в киберсигурността ще надхвърлят
43 милиона евро за предоставяне на подкрепа за киберсигурността в здравния сектор, както и
разполагането на мрежа от национални координационни центрове, които да помогнат на
държавите-членки да прилагат съответното законодателство на ЕС за киберсигурност, също до
края на 2022 г.
Отваря се и първата покана за представяне на предложения за създаване и внедряване на
мрежата на Европейския център за цифрови иновации (EDIH). Тези центрове ще подкрепят
частни компании, включително МСП и стартиращи предприятия, и публичния сектор в тяхната
цифрова трансформация. Допълнителни покани ще бъдат публикувани в началото на 2022 г.
Цифровата сфера, промишленост и космическо пространство е част от клъстерите от Рамковата
програма „Хоризонт Европа“. В тази връзка се очаква синергия по отношения на
финансирането на предизвикателствата между Хоризонт Европа, Цифрова Европа, както и
други механизми и програми.
Повече информация може да намерите тук.
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Всички предложения в бюлетина с изтекли дати качваме предварително в сайта
на ШУ, в секция Център за проектна дейност / ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ,
НОВИНИ И СЪБИТИЯ/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
За допълнителна информация:
Център за проектна дейност
Корпус 1, стая 536
тел. 054 830 495, вътр. 214
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