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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.

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 .

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/

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 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.

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ
Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма “Mария СклодовскаКюри”

Краен срок за кандидатстване – 24 февруари 2022 г.
Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии “Мария СклодовскаКюри” в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с
висок потенциал.
Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви
стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън
академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени
изследователски направления.
Поканата за участие в EuroTechPostdoc2 за 2022 г., предлагаща 35 стипендии е с краен срок
за кандидатстване 24 февруари 2022 г.
Повече информация може да бъде намерена в приложената брошура, на уебсайта на
програмата EuroTechPostdoc2 (eurotech-universities.eu) и в електронната страница на
Euraxess EuroTechPostdoc2 – a Marie Skłodowska-Curie fellowship programme | EURAXESS
(europa.eu)

Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред
изследователите (подпомагане на политики)

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г.
Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел
повишаване на капацитета в областта на „еvidence for policy“ – политиката основана на факти
сред изследователите в страните от ЕС.
Участниците, които завършат обучението за обучители, ще бъдат подготвени да проведат
двудневен курс на обучение на изследователи в своите държави-членки, като по този начин
ще помогнат на изследователите да окажат по-голямо въздействие върху политиката.
От кандидатите се изисква да кандидатстват по двойки. Курсът изисква двама “местни
обучители”:


един с минимум 5 години опит в областта на научните изследвания и



един с минимум 3-годишен опит в груповото подпомагане.

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г.
Препратка към поканата в платформата Knowledge4Policy бихте могли да откриете през
връзката Call for applications: Training-of-Trainers – Evidence for policy course | Knowledge for
policy (europa.eu)

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.

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

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.

НОВИНИ
Министерски съвет прие Годишен доклад за състоянието и развитието на научните
изследвания през 2020 г.

България продължава да изостава с пъти по брой учени на 1000 души население спрямо
повечето страни от ЕС. Анализът на научната дейност на българските висши училища и на
научните организации показва, че относително ниският бюджет за научни изследвания в
публичния сектор, разпределян между голям брой университети и научноизследователски
институти, води до малък дял на международно разпознаваемата научна продукция в
сравнение със средното равнище за ЕС. За сметка на това качеството на научната продукция,
макар и малко по-ниско, е близко до това за ЕС.
Това са част от констатациите в приетия на 30 декември от Министерския съвет Годишен
доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г.
Съгласно аналитичната платформа InCites; Web of Science (август 2021 г.) броят на научните
публикации от България за 2020 г. е 8429. През 2020 г. са забелязани 63 553 цитирания на
публикации от България в WoS – all databases. Над 17% от общия брой публикации са в найвисококачествените специализирани списания, а 37 от статиите са високоцитирани (в топ
1%). Броят на документите за 2020 г. с автори от България е по-нисък от този за 2019 г.,
което вероятно се дължи на пандемията, но е по-висок в сравнение с всички други предходни
години. Наблюдава се чувствително по-висок брой статии с отворен достъп – 35% от всички
(2922 срещу 2186 за 2019 г.).
Традиционно силни центрове и научни групи има както в научните организации, така и във
висшите училища. Разпределението на учените по пол е сравнително равномерно, но се
забелязва съществено застаряване на научните кадри. През годината се запазва негативната
тенденция за намаляване на дела на младите хора, заети с наука. Към края на 2020 г. в БАН
се обучават 356 докторанти, а във висшите училища – 1960. През 2019 г. общият им брой е
бил около 6453. Основна причина за това е сравнително ниският размер на докторантските
стипендии.
Сред основните източници на финансиране на научни изследвания на конкурсен принцип е
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). През 2020 г. бюджетът на ФНИ е близо 26.4 млн. лв.
Финансирането за национални научни програми от МОН е близо 17.9 млн. лв., над 33 млн лв.
са отпуснати за изпълнение на Националната пътна карта за научна инфраструктура.
Към декември 2020 г. с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие
и Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в България се

изграждат шест Центъра за върхови постижения и 10 Центъра за компетентност, които
обхващат над 62 научноизследователски организации с общо над 1200 учени. Финансира се
изграждане на нови или значително модернизиране на съществуващи специализирани
научноизследователски инфраструктури, доставя се също високотехнологично научно
оборудване, което дава възможност за осъществяване на научни изследвания на световно
ниво.
Нетната сума от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“ (приключила през 2020 г.), получена в България, възлиза на едва 0,26% от общия
бюджет на програмата. По този показател България застава на 23 място в ЕС. Броят на
подписаните грантови споразумения е 643 (1,99% от общото за ЕС). Успеваемостта на
проектните предложения, подадени от български организации, се равнява на 11,13% (при
средно 11,97% за ЕС).
Докладът за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г. извежда
предизвикателства пред развитието на научно-изследователската и иновационната
екосистема. Остава ограничено и неефективно сътрудничеството между научните
организации и висшите училища, от една страна, и бизнеса, от друга. Това води до ниски
нива на трансфер на технологии и знания и слаба комерсиализация на резултатите от
научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и иновациите. Остават и
регионалните различия. Недостатъчни са нивата на частни и публични инвестиции в НИРД,
което води до нисък иновационен капацитет на икономиката.
Цел продължава да е създаването на ефективна научноизследователска система, която да
подкрепя икономическия растеж, като постепенно до 2030 г. се преодолее негативните
тенденции на „изтичане на мозъци”. Ще продължат усилията за свързаност с бизнеса за
привличане на частни инвестиции и за комерсиализиране на научните резултати. Ще
продължи подкрепата за интернационализацията на българските научни организации и
висши училища, в т.ч. чрез осигуряване на съфинансиране на проекти по рамковите
програми на ЕС за научни изследвания и подкрепа за партньорство с чуждестранни
организации. Ще се обръща специално внимание на качеството на научните изследвания.
Чрез укрепването на изследователските висши училища ще се реализират научният и
икономическият потенциал на регионите.
Годишния доклад за състоянието и развитието на научните изследвания през 2020 г.
можете да видите ТУК.
Приложенията към Годишния доклад за състоянието и развитието на научните
изследвания през 2020 г. можете да видите ТУК.

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

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 най-желан
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.

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 побезопасен 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.

Предстои осемнадесетото издание на Space Awards

На 14 декември от 19:00 ч. (CET), Space Awards и Space Pitches 2021 ще представят найдобрите предприемачи в Европа от глобалните състезания за космически иновации
Copernicus Masters и Galileo Masters!
Според организаторите 2021 г. е изключителна година за Европа в сферата на космическите
изследвания и най-вече заради новия регламент за космическата програма на ЕС, който ще
подобри капацитета на инициативите „Коперник“ и „Галилей“ и ще опрости правните рамки.
Space Awards и Space Pitches 2021 ще представят най-иновативните космически
предприемачи за 2021 г. Ще бъдат връчени повече от 35 награди, а церемонията ще бъде
излъчена на живо.
Space Awards са кулминацията на годишната състезателна година за Copernicus Masters и
Galileo Masters. Като организатор на двете състезания, AZO обединява водещи институции,
представители на индустрията и бизнеса, процъфтяващи стартиращи фирми и наградени
предприемачи в европейската космическа общност.
Най-добрите предприемачи, които се справят с глобалните предизвикателства чрез
„Коперник“ и „Галилей“, ще бъдат удостоени с награди от известни лектори. Наградите ще
бъдат връчени от високопоставени представители на Европейската комисия (COM),
Агенцията на Европейския съюз за космическа програма (EUSPA), Европейската космическа
агенция (ESA), Германския аерокосмически център (DLR), германското федерално
министерство на Транспортна и цифрова инфраструктура (BMVI), Planet, BayWa AG, Airbus,
UP42 и Portugal Space.
Повече информация за събитието и линк към формата за регистрация можете да
намерите като проследите тази препратка.

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/
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