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Официален старт на РП „Хоризонт Европа“ в България – онлайн 

конференция 

 

 

 

Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейската комисия, 

организира онлайн събитие, което да отбележи официалния старт на Рамкова програма 

за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.) в България.   

Събитието ще се проведе на 6 април 2021 г. във формат на онлайн конференция, която 

е с начален час 9:00. 

По време на събитието ще бъде представена цялостната структура на „Хоризонт Европа“ 

и ключовите новости в сравнение с „Хоризонт 2020“, в т.ч. мисии, европейски 

партньорства, Европейския съвет по иновации и др.  

Форматът на събитието предвижда и възможност за сесии с въпроси и отговори. 

През м. март 2019 г. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз постигнаха 

общо споразумение относно РП „Хоризонт Европа“, която е най-мащабната програма за 

научни изследвания и иновации в света с бюджет от над 95 млрд. евро. През м. март 

2021г.  Европейската комисия прие и първия Стратегически план за „Хоризонт Европа“ 

за периода 2021 – 2024г. 

Предварителната регистрация за участие в събитието е задължителна. Можете да се 

регистрирате като проследите тази препратка.: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uB

Kt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4u 

Програмата за събитието ще бъде публикувана допълнително на Портала за наука, както 

и на страницата на „Хоризонт Европа“ във Фейсбук: 

 https://www.facebook.com/HorizonEUBG 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uBKt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uBKt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4
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Ново приложение за студенти участващи в Erasmus+ app 

 

 

 

Във връзка с желанието на ЕК за дигитализация и улеснение на новата Програма 

„Еразъм+“ 2021 – 2027 и в съответствие с инициативите „Еразъм без хартия“ и 

„Европейска студентска карта“, новото приложение за студенти, участващи в 

образователна мобилност по Програмата, Erasmus+ app е вече факт. 

То се финансира от ЕК и ще съдържа специфична информация за предстоящата 

Програма, така че да улесни студентите по време на тяхната образователна мобилност, 

като дигитализира целия административен процес, предостави релевантна информация 

и услуги, и така да направи преживяването им още по-успешно и обогатяващо. 

Приложението ще се развива и надгражда през целия програмен период, като ще 

включва все повече и полезни функции / информация за ползвателите. 

Повече информация можете да намерите на официалната страницаn тук: 

https://erasmusapp.eu/ 

 

 

 

 

 

 

https://erasmusapp.eu/
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Новата програма Еразъм+ - повече възможности за подкрепа на 

спорта 

 

 

 
 

 

 

Двудневно събитие в Брюксел, посветено на направлението Спорт по новата Програма 

„Еразъм+“ (2021-2027 г.), привлече вниманието на повече от 1500 участници.  

 

Събитието, открито от българския еврокомисар Мария Габриел, има за цел да информира 

за възможностите за насърчаване на спорта и физическата активност на местно, 

регионално и национално ниво чрез подкрепа от Програма „Еразъм+“ за периода 2021-

2027 година. 

 

 

Повече за събитието можете да видите тук:  

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2021/03/MG_Infoday_Erasmus_sport_23032021-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2021/03/MG_Infoday_Erasmus_sport_23032021-1.pdf
http://hrdc.bg/wp-content/uploads/2021/03/MG_Infoday_Erasmus_sport_23032021-1.pdf
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Програма EIT Food Seedbed Incubator 

 

 

Краен срок да подаване на заявленията е 10 април 2021 г. 

Програмата EIT Food Seedbed Incubator е безплатна и се изпълнява от EIT Food, 

консорциум, който включва европейски компании, изследователски институти и 

университети, част от Европейския институт за иновации и технологии (EIT е част от 

Европейската комисия). 

EIT Food Seedbed подкрепя амбициозни предприемачи и новосформирани стартъпи, 

представящи една от фокусните области на EIT Food, изброени по-долу: 

– Устойчиво земеделие; 

– Устойчиви аквакултури; 

– Алтернативни протеини; 

– Цифрова проследимост; 

– Кръгови хранителни системи; 

– Правилно хранене. 

Бенефициентите ще получат експертна подкрепа (обучение и наставничество) и 

финансова подкрепа – до 8 000 евро, за да улеснят дейностите за тестване на пазара и да 

установят контакти със 100+ потенциални клиенти, заинтересовани страни и крайни 

потребители за своите бизнес идеи и др. 

Кандидатите трябва да представят новаторска идея, която има потенциал да окаже 

голямо въздействие върху която и да е част от хранителния сектор, включително начина, 

по който се произвежда, доставя, консумира и рециклира храната. Освен типичните 

селскостопански хранителни решения, стартиращите фирми могат да работят и в 

области, свързани с хранителната система, включително машини и оборудване за 
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селското стопанство и производството на храни, логистика, опаковане, ИКТ решения, 

намаляване на хранителните отпадъци, бизнес услуги или социални иновации. 

Програмата е насочена към стартиращите компании или за предоставяне на идеи. 

Особено се насърчават онези, чиято бизнес идея е свързана с технологични изследвания, 

а по-нататъшно ѝ развитие изисква специализирани бизнес умения и контакти с 

потенциални клиенти в различни европейски държави. 

Програмата се осъществява на английски език в пет европейски центъра: в Полша, 

Северна Ирландия, Германия, Испания и Дания. 

Можете да се регистрирате на www.businesscreation.eitfood.eu. 

 Приложенията ще са достъпни от 14 февруари 2021 г. След като се регистрирате, 

автоматично ще получите линк за кандидатстване 

Повече информация за програмата можете да намерите на 

https://www.eitfood.eu/projects/Seedbed  и на уебсайта на Seedbed Hub Warsaw: 

http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed.  

Допълнителни информационни материали можете да разгледате и изтеглите като 

проследите следните две препратки – препратка 1 и препратка 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.businesscreation.eitfood.eu/
https://www.eitfood.eu/projects/Seedbed
http://timo.wz.uw.edu.pl/Seedbed
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/EIT-Food-Seedbed-Incubator-Presentation-Warsaw-HUB-2021.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/Seedbed-Incubator-Toolkit.pdf
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Конкурс за проектни предложения по Програма Urban Transformation 

Capacities – ENUTC 

 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в 

предварителния етап на конкурса е 15 април 2021 г. 

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

предложения по Програма Urban Transformation Capacities – ENUTS. В 

обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща 

организация. Консорциумът обединява 10 европейски финансиращи 

организации, с цел съвместно координиране и финансиране на 

изследователски проекти в областта на развитието на градската среда. 

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на 

международни консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в 

следните тематични направления: 

Topic 1. Urban circular economies 

Topic 2. Community-based developments and urban innovation ecosystems 

Topic 3. Robust and resilient urban infrastructure and built environment 

Насоки за кандидатстване: 

https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/Joint-Call-for-

Proposals_ENUTC_1.2.pdf 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да 

намерите тук: 

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/ 

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, 

https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/Joint-Call-for-Proposals_ENUTC_1.2.pdf
https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/Joint-Call-for-Proposals_ENUTC_1.2.pdf
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enutc/
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участващи в консорциума, представени от съответните финансиращи 

организации. 

Допустими по процедурата за подбор на проекти са български кандидати, 

които са: 

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 в 

предварителния етап на конкурса е 15 април 2021 г. 

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 (за срок на изпълнение от 24 

или 36 месеца). /Протокол № 43 на ИС от 04.12.2020 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./ 
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Конкурс за проектни предложения по Програма FLAG-ERA 

 

 
 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 19 април 

2021 г. 

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

предложения по Програма FLAG ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” 

участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени 

към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти в областта на 

бъдещите и нововъзникващи технологии. 

 Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни 

консорциуми за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични 

направления: 

 Graphene (Графен) – фундаментални изследвания 

 Human Brain Project (Проект „Човешки мозък“) – фундаментални изследвания 

Насоки за кандидатстване: 

https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/FLAG-

ERA_JTC2021_Call_Announcement_20201130_final-3.pdf 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: 

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-

announcement/ 

 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. 

https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/FLAG-ERA_JTC2021_Call_Announcement_20201130_final-3.pdf
https://www.flagera.eu/wp-content/uploads/2020/12/FLAG-ERA_JTC2021_Call_Announcement_20201130_final-3.pdf
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-announcement/
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-announcement/
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 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: 

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". 

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

в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 

3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева (за срок 

на изпълнение от 36 месеца)./Протокол № 37 на ИС от 09.10.2020 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./ 
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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 по програма COST 2021-1: 29 октомври 2021 г., 

12:00 ч. 
 

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на 

България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните 

изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази 

програма. 

Допустими кандидати 

 Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 

Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

 Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 

1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

  

 

 

За допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/874 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/874
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Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани 

в Република България 

 
 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми 

като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно 

включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на 

научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват. 

Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските 

учени с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в 

международни научни прояви, да се осигури видимост на българските научни 

изследвания. 

ІІ. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от 

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 от ЗВО, които са акредитирани от 

НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор" 

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да 

провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор" 

3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански 

и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се 

вземат предвид поотделно. 

ВАЖНО: За да може да бъде разгледано от ВНЕК и ИС на ФНИ и да бъде подписан 

договор за финансиране достатъчно време преди провеждане на форума, 

препоръчително е проектното предложение да бъде подадено:  

 до 1-ви ноември на предходната година – за международни форуми, които се 

провеждат от 1-ви януари до 31-ви юли на следващата година.  

 до 1-ви юни на настоящата година – за международни форуми, които се 

провеждат от 1- ви юли до 31-ви декември на настоящата година. 

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

 

 

http://www.fni.bg/?q=node/527
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BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Развитие на туристически атракции"  

 

 

 

Краен срок: 31 декември 2021 г.  

Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, популяризиране 

и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло завършени и интегрирани 

туристически продукти за недвижими културни ценности с категория „световно 

значение“ или „национално значение“. За целите на настоящата процедура недвижимите 

културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“ ще 

бъдат означавани с понятието обекти на културното наследство.  

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява комбинация от 

финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от финансов инструмент. 

Максимален размер на помощта:  

- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна 

ценност/и с категория „национално значение“, от които не повече от 85% могат да са 

предоставени като БФП;  

- До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима културна 

ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от 85% могат да са 

предоставени като БФП. 

По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са: 

- Министерство на културата;  

- Всички общини на територията на Република България;  

- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически 

лица. 

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

  

http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20
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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

Възможности за участие в курсове по чужд език 

 

 

В рамките на осмото издание на общоуниверситетски проект за повишаване на 

чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ „Епископ 

Константин Преславски“ (РД-08-88/01.02.2021) ще бъдат организирани курсове за 

достигане на следните езикови нива:  

 Английски език – ниво В 1 (50 часа); ниво А 2 (50 часа) 

Преподаватели: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева, д-р Христо Боев, 

преп. Цветалина Анева, доц. д-р Светлана Неделчева 

 

 Немски език – ниво В 1.1 (60 часа) 

Преподаватели: д-р Наталия Лечева, проф. д.ф.н. Снежана Бойчева 

 

 Руски език – ниво B 2.1 (50 часа); ниво А2 (50 часа)  

Преподаватели: проф. д-р Елена Стоянова, ст. преп. Христина Христова, доц. д-р 

Ирена Петрова 

 

 Турски език – ниво В 1.1 (100 часа) 

Преподавател: преп. Бюлент Кърджалъ 

Времетраенето на езиковите курсове е 2-4 седмици в периода 31.05.- 30.06. 2021 (50-

100 часа за езикова група). Занятията ще се провеждат в К2, присъствено, ако условията 

позволяват. Възможна е и смесена форма с онлайн формат. 

Условие за участие в езиковите курсове е преподавателите да работят на първи 

основен трудов договор в Шуменския университет. Освен преподаватели в курсовете 

могат да се обучават и докторанти. В края на обучението, след успешно положен писмен 

изпит, университетът ще издаде сертификати на участниците в езиковите курсове за 

съответното ниво на владеене на езика. 

Крайният срок за подаване на заявките e 30.04.2020. 

Допълнителна информация може да получите от ръководителя на проекта проф. 

д.ф.н. Снежана Бойчева на адрес: sn.boycheva@shu.bg. 
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Покана за участие на български висши училища на студентски 

изложения в Индия през 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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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: 

ttps://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-support-thousands-of-students-

to-study-and-work-abroad 

 

 

 

https://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-support-thousands-of-students-to-study-and-work-abroad
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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? 

 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“. 

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

 

Стипендиантска програма за журналисти на американската фондация 

„Макдауъл“ в Питърбъро 

 

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 април 2021 г. 

Журналисти, работещи по големи проекти със социална значимост, могат да 

кандидатстват за присъствената стипендиантска програма на американската фондация 

„Макдауъл“ в Питърбъро, Ню Хемпшир.  

Програмата дава възможност на избрани кандидати да работят и живеят заедно с хора на 

изкуството от цял свят (писатели, художници, композитори, режисьори, драматурзи и 

архитекти).  

Приемат се кандидатури както от опитни и известни журналисти, така и от начинаещи. 

Присъствието е безплатно, като е възможно стипендията да покрие и пътните разходи.  

Програмата продължава осем седмици – от 1 октомври 2021 г. до 31 януари 2022 г.   
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Обучения на тема „Google инструменти за репортажи и проверка на 

факти“ организирани от АЕЖ-България 

 

 

Обученията са безплатни, но се изисква предварителна онлайн регистрация до 

17:00 ч. на 19 април. 

 Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) организира две 

обучения на тема „Google инструменти за репортажи и проверка на факти“ на 20 април 

(вторник, 10:30 – 12:00 ч.) и „Журналистика с данни: възможности и трикове за търсене 

с Google“ на 21 април (сряда, 10:30 – 12:00 ч.) съвместно с Google News Initiative.  

Уебинарите ще се проведат онлайн в платформата Zoom и са насочени към 

професионални журналисти, студенти и медийни експерти. Специален гост и обучител 

ще бъде Пьотр Зиелински, представител на Google News Lab за Централна и Източна 

Европа.  

В първото обучение ще получите ценни практически съвети за разказване на истории с 

помощта на най-новите инструменти на Google Earth и Google Earth Studio. Ще разберете 

как да проверявате автентичността на изображения и видеоклипове, както и да 

разпознавате фалшиви новини с помощта на Google Fact Check Tools.  

Второто обучение ще бъде посветено на работа с бази данни и инструменти, които 

помагат на журналистите графично да представят своите идеи и да добавят визуален 

елемент към журналистическите си материали.  

Регистрирайте се за обученията тук.  

Линкът за достъп, който ще получите, ще е валиден и за двата уебинара.  

Обученията ще се водят на английски език, като е предвиден и симултанен превод на 

български. За да се възползвате от тази опция, уверете се, че ползвате последна версия 

на приложението Zoom.  

Събитията се осъществяват в партньорство с Google News Initiative и с подкрепата на 

Фондация „Америка за България“. Пълна информация може да намерите тук. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVSMy4Kd2IbnrblhiOwcYwUMddij_D5ZrVYI09d0PJmWD6Qg/viewform
https://aej-bulgaria.org/google-news-initiative-trainings-2021/
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Фондация Сингъл степ организира Digital Indie Lab, който ще се 

проведе от 23 до 27 април 2021 г. 

 

Краен срок за кандидатстване е 8 април 2021 г. 

Акселераторът ще включва уъркшопи, индивидуални и групови работни срещи, 

упражнения с менторите, а накрая най-добрите 6 проекта ще получат финансова 

подкрепа в размер на 1000 лв. всеки.  Digital Indie Lab е акселератор за млади, будни и 

мотивирани хора с опит в създаването на дигитално съдържание в каквато и да е форма.  

Целта е да се подпомогнат млади хора и техните идеи, да се осигури възможност за учене 

от опитни ментори, а накрая да се създаде онлайн проект в действие. По време на 

събитието младите хора ще се вдъхновят как да бъдат продуктивни и да търсят социална 

промяна, развият техническите си способности, научат повече за storytelling, разберат 

как да подбират източниците си на информация и да различават фалшивите нови, се 

запознаят с последните трендове в сферата на дигиталното съдържание и онлайн 

маркетинга, разберат повече за монетизацията на съдържанието.  

Нужно е участниците да бъдат на 18-годишна възраст; кандидатурата трябва да включва: 

-3-минутно видео; или 3-минутно аудио; или текст от максимум 500 думи, в които 

кандидатите споделят опита, мотивацията си да участват и идеята за проект, който искат 

да развият (тема, онлайн канал, формат, продължителност и т.н.).  

Темите на бъдещите проекти могат да включват: социално неравенство, човешки 

права, включително ЛГБТИ, тормоза в училище/онлайн, доброволчество, екология, 

консуматорство, корупция, градска среда, гражданско участие и политика и всичко, 

което идва на ум. Разкажете повече за себе си, какво за вас е социална ангажираност и 

бъдете креативни. За да кандидатствате, попълнете апликационната форма, крайният 

срок за кандидатстване е 8 април 2021 г.  

Осигурява се транспорт, настаняване и храна за избраните кандидати. 

Повече информация може да намерите тук: https://singlestep.bg/digital-indie-

lab/?fbclid=IwAR0ywd0ZfJlKdQKtZpb7Q5AadjULZVC-zbC3MZ5cU2X-8AETn4ncmP7Ihl 

 

https://singlestep.bg/digital-indie-lab-form/
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Национален конкурс „Млади таланти“ 2021 г. 

 

 

 

Краен срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г.  

Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс 

„Млади таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване 

на младите хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес 

към наука и към провеждането на научни изследвания и иновации. Конкурсът е част от 

инициативите на Министерството на образованието и науката за стимулиране и 

подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът за участие 

в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и 

иновативни проекти в категориите: 

 Биология 

 Химия 

 Информатика 

 Инженерни науки 

 Материалознание 

 Математика 

 Медицина 

 Физика 

 Социални и хуманитарни науки 

 Екология 

 

Двадесет и третият национален конкурс „Млади таланти“ ще се проведе тази година 

в периода 26 -28 април 2021 г. 

Крайният срок за подаване на проекти е до 7 април 2021 г. на следните 

имейли: y.zherkova@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg. 

Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят 

България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от 

инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред 

mailto:y.zherkova@mon.bg
mailto:vesela.vasileva@mon.bg
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младото поколение. За участието си в двата форума получават парична награда в размер 

на 1 500 лв. на проект. 

 Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно 

изложение EXPO Science Europe 2021 г. 

 Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв. 

Проектите ще бъдат оценявани от жури. 

Информацията за конкурса е разпространена в училищата в страната и чрез регионалните 

управления на образованието на МОН. 

Приложения, които можете да разгледате и изтеглите като проследите препратките по-

долу: 

Заповед за обявяване на Националния конкурс „Млади таланти“ 2021 г. 

Регламент на провеждане на конкурса: 

 https://naukamon.eu/wp-

content/uploads/2021/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-21-%D0%B3..docx 

Регистрационна форма за участие в Националния конкурс “Млади таланти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-21.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-21.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-21-%D0%B3..docx
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-2021.docx
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До 16 април 2021 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г. 

 

 

 

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието 

и науката се организират с изцяло нов регламент.   

Изискванията към желаещите да участват в конкурса са: 

 Наличие на попълнен формуляр за участие; 

 Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при 

кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в 

последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива); 

 Подадена справка за участие в международни организации и проекти; 

 Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката; 

 Доказателства за релевантност към съответната категория. 
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Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018 - 2020) с 

изключение на Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите 

представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера. 

Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени 

организации, група учени и индивидуални учени. Министерството на образованието и 

науката запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени 

учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които 

проследяват наукометричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science). 

В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата 

„Питагор“ в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда 

„Питагор“ за млад учен“, спечелили наградата преди не по-малко от 3 години. 

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния 

празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност”. 

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по 

служебен път. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 16 април 2021 г. на електронни адреси: 

vesela.vasileva@mon.bg  и e.foteva@mon.bg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vesela.vasileva@mon.bg
mailto:e.foteva@mon.bg
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Стипендии за постдокторска специализация в Япония - JSPS 

Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021 

 

 

 

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

30 юли 2021 г. 

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

между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското 

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

българските кандидати за специализация по постдокторската програмата. 

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

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

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

- 30 ноември 2021 г.   

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

социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини 

съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски 

научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените 

си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в 

Япония и в своята страна. 

 

За повече информация:  

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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Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност 

  

Краен срок за подаване на документи е началото на месец декември, 2021 г. 

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават възможност 

на български учени и университетски преподаватели да работят по специалността си от 3 

до 5 месеца в престижни университети и научни институти в САЩ. Програмата е 

достъпна за специалисти от всички области на науката и изкуствата, с изключение на 

клинична медицина и стоматология. Всяка година се отпускат по 5 стипендии. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява в последния месец на 

календарната година. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат 

през втората половина на декември, като всеки от тях се уведомява за датата и времето 

на интервюто. 

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.  

Изисквания за участие в конкурса 

българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и 

притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват; 

защитена докторска степен; 

добро владеене на английски език; 

добро здравословно състояние. 

За повече информация: https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-

izsledovateli/ 
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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 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.  

За повече информация: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170 
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Тематични уебинари на Елзевир специално за българската научна и 

академична общност в периода март-юни 2021 г. 

 

 

 

За периода март-юни 2021 г. /първият е на 2 март/ 

Elsevier (Елзевир) е издателство, специализирано в публикуването на научна литература, 

като обемът на неговата продукция се оценява на 1/4 от всички статии, издавани в 

академичните периодични издания.  

Поддържа своя собствена база данни (Scopus), чрез която са достъпни около 10 милиона 

публикации. 

Елзевир подготвя поредица от уебинари специално за българската научна и академична 

общност. В периода март-юни 2021 г. Радостина Иванова, представителят за България 

на издателството, ще води тематични уебинари, които имат за цел да предоставят не само 

актуална информация, но и да дадат практически съвети и насоки как българските учени 

да се възползват най-успешно от възможностите, които издателството и базите данни на 

Елзевир предлагат. 

Списъкът с уебинарите, датите и линковете към тях можете да видите 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/02/ELSEVIER_2021H1_BG_Webinars-

overview.pdf 
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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.  

За повече информация:  https://www.detebg.org/bg/stajantlogoped/ 
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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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