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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Покана по  Рамкова програма за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт Европа“ 

 

Конкурс: Стратегически цифрови и здравни технологии 

 

 

Краен срок: 16 юни 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време 

                       06 октомври 2021 г.,  17:00 ч. брюкселско време 

Покана за кандидатстване към фонд „Предизвикателство за ускорение“ на Европейския 

съвет за иновации (EIC Accelerator Challenge) - Стратегически цифрови и здравни 

технологии (Strategic Digital and Health Technologies). Преки бенифициенти са компании, 

които разработват стратегически технологии в една от следните области: 

Цифрови технологии: устройства, методи, системи, както и работни принципи, процеси 

и стандарти, които се прилагат към ИКТ технологичната индустрия като напреднали 

високопроизводителни изчисления, крайни изчисления, квантови технологии, 

киберсигурност, изкуствен интелект, блокова верига, технологии за облачна 

инфраструктура и технологии за Интернет на нещата 

Здравни технологии: инструменти за ранна диагностика, ръководени от AI; 

диагностика на място; нови подходи в клетъчната и генната терапия, по-специално при 

рак; разработване на нови биомаркери за клинична прогноза, стратификация на пациента 

или наблюдение за широк спектър от нарушения; биообработка 4.0 (цифровизация през 

етапите на биоразвитието в биотехнологичната / биофармацевтичната индустрия); 

здравни разузнавателни услуги; и решения за електронно здраве (включително мобилно 

здраве) за здравни системи, медицинска практика и интензивни грижи. 

За допълнителна информация тук.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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 Рамкова програма за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт Европа“ 

 

Конкурс: Медицински технологии и устройства: от лаборатория до пациент 

 

 

 

Краен срок: 22 септември 2021 г.,  17:00 ч. брюкселско време 

Финансирани от ЕС изследвания в ранен етап за нови медицински технологии и 

устройства разкриват уникални възможности в полза на пациентите и подкрепа на 

клиницистите. 

Предприятията за медицински технологии и устройства са изправени пред дълги и 

капиталоемки цикли на разработване на продукти, сложни регулаторни процедури, 

бавно навлизане на пазара, изискващо подкрепата на ключови лидери, на мнения и 

интензивно проследяване на първите потребители. В допълнение към една създадена 

технология е необходим и добре обмислен и реалистичен експлоатационен път с акцент 

върху постигането на сцепление на пазара, като доказателство както за клиничния, така 

и за пазарния потенциал на идеята. 

Проектното предложение, подадено за тази покана за предизвикателство за преход, 

трябва да има за цел: 

 Извършване на необходимите научноизследователски и развойни дейности, за да 

бъде осъществен преход към клинична оценка; 

 Разработване на стратегия за експлоатация;  

 EIC разглежда предложения с искан принос от ЕС до 2,5 милиона евро и 

продължителност до 3 години, ако е подходящо. 

 Отправната точка в проекта трябва да бъде предварителен прототип на 

медицинско изделие или технология, която демонстрира в лаборатория или 

предклиничен контекст основните характеристики, които са в основата на 
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иновацията (TRL 3-4). Крайната точка, която може да бъде постигната в проекта, 

трябва да бъде напълно функционална версия на технологията, подходяща в 

нейното състояние в края на проекта за клинично валидиране (TRL 5-6), 

подкрепена от стабилна и изпълнима стратегия за експлоатация. 

 

За допълнителна информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана на Рамкова програма „Хоризонт Европа“ 

 

Конкурс: „Зелена сделка“ - иновации за икономическо възстановяване 

 

 

Краен срок: 16 юни 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време 

                        06 октомври 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време 
 

Покана за кандидатстване с проектни предложения към фонд „Предизвикателство за 

ускорение“ на Европейския съвет за иновации (EIC Accelerator Challenge) по „Зелена 

сделка“ - иновации за икономическо възстановяване, които ще допринесат 

значително за поне една от следните цели за устойчиво развитие: 

 Увеличаване на амбицията на ЕС за смекчаване на климата и/или адаптация; 

 Доставяне на чиста, достъпна и сигурна енергия; 

 Преход на промишлеността към чиста и/или кръгова икономика (включително 

предотвратяване и/или рециклиране на отпадъци); 

 Изграждане и обновяване по енергийно и ресурсно ефективен начин; 

 Ускоряване на преминаването към устойчива и интелигентна мобилност; 

 Преход към справедлива, здравословна и екологична хранителна система; 

 Опазване и възстановяване на екосистемите и биологичното разнообразие; 

 Реализиране на нулева амбиция за замърсяване и без токсична среда. 

В рамките на целите на Зелената сделка се дава специфичен приоритет на проекти, 

свързани с ключови иновации за зеления икономически преход, както е посочено в Плана 

за възстановяване на Европа. В това конкретно отношение, поне 50% от компаниите, 

избрани за фазата на интервюто трябва да са подали предложения, свързани с една от 

следните области: 

 Възобновяема енергия, включително възобновяем водород и съхранение на 

енергия; 

 Дълбоко саниране на сгради; 

 Нисковъглеродни индустрии; 

 Батерии и други системи за съхранение на енергия. 

За допълнителна информация тук. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-acceleratorchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации  

„Хоризонт Европа“ 

 

Конкурс:  „Отворен преход“ на Европейския съвет за иновации 

 

 

 

Краен срок: 22 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време 

Покана за кандидатстване с проектни предложения към фонд „Отворен преход“ на 

Европейския съвет за иновации (EIC Transition Open). 

Конкурсът има за цел да финансира иновационни дейности, които надхвърлят 

експериментите в лабораторията. EIC Transition Open е двоен, подкрепящ както 

създаването и валидирането на нова технология, така и разработването на бизнес казус 

и бизнес модел към бъдещата комерсиализация на иновацията. 

Проектите за преход на EIC трябва да се отнасят както до технологичните, така и към 

пазарните/бизнес измерения, където са възможни интерактивни учебни процеси, 

основани на ранни отзиви на клиентите  (т.е. до ниво на технологична готовност 5 до 6).  

По този начин EIC Transition предлага на своите кандидати солидна подкрепа за 

предоставяне на пазара на технология, която е ефективна за предвиденото приложение, 

както и успешен бизнес модел и бизнес план за неговото развитие на пазара. 

Фондът осигурява общ индикативен бюджет от 59,6 милиона евро. EIC разглежда 

предложението с искано участие на ЕС в размер до 2,5 милиона евро, ако е подходящо. 

Искането на по-голяма сума е възможно, ако е обосновано правилно. 

 

За допълнителна информация тук 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана на Рамкова програма за научни изследвания и иновации  

„Хоризонт Европа“ 

 

Конкурс: Технологии за събиране и съхранение на енергия 

 

 

 

Краен срок: 22 септември 2021 г., 17:00 ч. брюкселско време 

Иновативните технологии за ефективно, евтино, устойчиво, компактно и гъвкаво 

събиране, преобразуване и съхранение на енергия са от решаващо значение за постигане 

на целите на „Зелената сделка за декарбонизирани енергийни системи“, като 

същевременно се постигне преход към сигурна и достъпна енергия.  

Финансираното на проучвания на ранен етап, на иновативни енергийни технологии 

разкрива уникални възможности за системна интеграция на модерни и устойчиви 

технологии за събиране и съхранение на енергия. 

Очаква се предложенията да разработят технологии за съхранение на енергия или 

комбинирани технологии за събиране/съхранение на енергия, готови за инвестиции и 

развитие на бизнеса, с перспектива да се обхванат специфични възможности за системна 

интеграция. 

Очаква се предложенията да включват поне един от следните аспекти: 

 Иновативни технологии и системи, съчетаващи събиране и съхранение на 

енергия, които са ефективни, чисти, с висока енергийна плътност и ниска цена, 

интегрирани за стационарни или мобилни приложения. 

 Иновативни концепции и техники за комбинирано събиране и съхранение 

на слънчева енергия (под формата на топлина или слънчеви горива), геотермална или 

отпадъчна топлина, включително теми като дългосрочно топлинно съхранение, 

охлаждане и криогенно съхранение, изграждане на интегрирани решения, термо- 
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електричество, усъвършенстван топлопренос, мощност за отопление към мощност и 

термомеханично съхранение и преобразуване на енергия. 

 Усъвършенствани материали и устройства за електрохимично съхранение 

(различни от Li-Ion батерии) в полезен мащаб, мобилни или 

разпределени/микромащабни, също интегрирани в PV/вятърни енергийни системи 

или за други прекъсващи източници. 

 Концепции, които предлагат потенциал за висока гъвкавост, висока 

енергийна плътност, ефективност, ниска цена, изработени от нетоксични и 

некритични суровини, трябва да бъдат използвани, за да ги направят използваеми за 

специфични приложения. 

Преходните дейности, предвидени в настоящото предизвикателство за преход, ще имат 

за цел да окажат въздействие върху устойчивостта, като се използват некритични и 

нетоксични суровини и се осигурят кръгови подходи и/или висока степен на рециклиране 

през целия живот, както и на финансово и бизнес ниво, като се подготви подробен план 

за експлоатация, подкрепен от стабилен бизнес модел и идентифициране на всякакви 

регулаторни пречки, които трябва да бъдат преодолени. 

Бюджети над 2,5 милиона евро могат да бъдат приети, ако са надлежно обосновани. 

За допълнителна информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionchallenges-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHANCE 

 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в предварителния етап 

на конкурса е 7 май 2021 г. 

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

предложения по CHANCE. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва 

като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации 

от 23 европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на 

изследователски проекти в областта на обществените и хуманитарните науки. 

Тема на конкурса: 

„Трансформации: Социална и културна динамика в дигиталната ера“ (Transformations: 

Social and Cultural Dynamics in the Digital Age). 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: 

https://chanse.org/call-for-proposals/ 

Условия на конкурса: 

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

зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния 

международен екип. 

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

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

консорциума, представени от съответните финансиращи организации. 

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

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 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 до 36 месеца)./Протокол № 45 на ИС от 29.01.2021 год./ 

https://chanse.org/call-for-proposals/
https://chanse.org/call-for-proposals/
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Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, 

които включват: 

 Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 

 Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на 

проекта. 

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

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

07.12.2018 год./ 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно 

подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост 

 Документи към националните изисквания 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва 

задължително да представят във ФНИ: 

 Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската 

организация в съответния консорциум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
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Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма Quant-ERA 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в предварителния етап 

на конкурса е 13 май 2021 г. 

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

предложения по Quant-ERA. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва 

като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации 

от 28 европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на 

изследователски проекти в областта на квантовите технологии. Български екипи могат 

да участват като партньори в създаване на международни консорциуми за 

кандидатстване с проектните предложения в следното тематично направление: 

Topic 1. Quantum Phenomena and Resources (QPR) 

Насоки за кандидатстване: 

https://www.quantera.eu/images/2021_call/QuantERA_Call_2021_-

_Announcement_12_03_21ok.pdf 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: 

https://www.quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement 

Quant-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации: 

https://ncn.gov.pl/partners/quantera/ 

Условия на конкурса: 

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

зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния 

международен екип. 

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

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

консорциума, представени от съответните финансиращи организации. 

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

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". 

https://www.quantera.eu/images/2021_call/QuantERA_Call_2021_-_Announcement_12_03_21ok.pdf
https://www.quantera.eu/images/2021_call/QuantERA_Call_2021_-_Announcement_12_03_21ok.pdf
https://www.quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement
https://www.quantera.eu/122-quantera-call-2021-for-proposals-announcement
https://ncn.gov.pl/partners/quantera/
https://ncn.gov.pl/partners/quantera/
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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 36 месеца). /Протокол № 11 на ИС от 28.02.2020 год./ 

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

които включват: 

Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 

Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта. 

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

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

07.12.2018 год./ 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно 

подаването на документите във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост 

 Документи към националните изисквания 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва 

задължително да представят във ФНИ: 

 Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската 

организация в съответния консорциум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
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Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от 

конкурса е 15 юни 2021 г. 

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

предложения по Програма M-ERA.NET. Програмата предоставя възможности за 

дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски колективи в областа на 

материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума участват 45 

национални финансиращи организации от 32 държави. 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните 

тематични области: 

 Моделиране в материалознанието – инженеринг, обработка, свойства и 

издръжливост (Modelling for materials engineering, processing, properties and 

durability) 

 Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings 

and interfaces) 

 Високо производителни композити (High performance composites) 

 Функционални материали (Functional materials) 

 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение 

в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health 

applications) 

 Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing) 

Брошура за конкурса: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/m-era-net_call-flyer_2021-

1.pdf 

Покана за кандидастване: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021 

Указания за подаване на проектни предложения: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-

2021/call2021-guideforproposers.pdf 

Условия на конкурса: 

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

зависимост от предвидените дейности в работната програма на съответния 

международен екип. 

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

трябва да участват научни колективи от поне три европейски държави, 

представени от съответните финансиращи организации. 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/m-era-net_call-flyer_2021-1.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/m-era-net_call-flyer_2021-1.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/call2021-guideforproposers.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021/call2021-guideforproposers.pdf
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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 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 3 години). /Протокол на ИС № 49 от 26.03.2021 г./ 

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

които включват: 

 Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 

 Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на 

проекта. 

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

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

07.12.2018 год./. 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на 

документите във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост 

 Документи към националните изисквания 

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да 

представят във ФНИ: 

 Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 

 Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската 

организация в съответния консорциум. 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
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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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Покана по Програма „Еразъм +“ 

Конкурс: Партньорства за сътрудничество 

 

 

 

Краен срок: 20 май 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

Основната цел на партньорствата за сътрудничество е да позволи на организациите да 

повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят своите 

мрежи от партньори, да увеличат капацитета си за съвместна дейност на 

транснационално ниво, засилване на интернационализацията на техните дейности чрез 

обмен или развитие нови практики и методи, както и споделяне и конфронтиране на 

идеи. Те имат за цел да подкрепят разработването, трансфера и/или прилагането на 

иновативни практики, както и прилагането на съвместни инициативи, насърчаващи 

сътрудничеството, партньорското обучение и обмена на опит на европейско ниво. 

Очаква се избраните проекти да споделят резултатите от своите дейности на местно, 

регионално, национално и транснационално ниво. 

Партньорствата за сътрудничество имат за цел: 

Повишаване на качеството в работата, дейностите и практиките на участващите 

организации и институции, отваряне към нови участници, които не са естествено 

включени в един сектор; 

Изграждане на капацитет на организациите да работят транснационално и 

междусекторно; 

Справяне с общи потребности и приоритети в областта на образованието, обучението, 

младежта и спорта; 

За допълнителна информация тук. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-sport-2021-scp;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана по Програма „Еразъм +“ 

            Конкурс: Съвместни магистърски програми Erasmus Mundus 

 

 

 

Краен срок: 26 май 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

Съвместните магистърски програми Erasmus Mundus (EMJM) поддържат 

интегрирани транснационални програми за обучение на високо равнище на ниво 

магистър (ниво 7 от Международната стандартна класификация на образованието ISCED 

2011), предоставени от международен консорциум от висши учебни заведения от 

различни страни по света, а където е уместно от други образователни и/или 

необразователни партньори със специфичен опит и интерес в съответните области на 

обучение. EMJM са програми за върхови постижения и трябва да допринесат за 

интеграцията и интернационализацията на Европейското пространство за висше 

образование (EHEA). Специфичността на EMJM се крие във високата степен на 

съвместност/интеграция между участващите институции и превъзходството на тяхното 

академично съдържание. 

EMJM има за цел да повиши привлекателността и високите постижения на 

европейското висше образование в света и да привлече таланти в Европа, чрез 

комбинация от: 

i) институционално академично сътрудничество за демонстриране на европейски високи 

постижения във висшето образование и 

(ii) индивидуална мобилност за всички студенти, участващи в EMJM, с финансирани от 

ЕС стипендии за най-добрите кандидати. 

За допълнителна информация тук. 

 

                                    

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-emjm-mob;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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                                    Покана по Програма „Еразъм +“ 

Конкурс: Дейности „Жан Моне“ в областта на висшето образование: Модули 

 

 

Краен срок: 02 юни 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

Дейности Жан Моне в областта на висшето образование подпомагат преподаването и 

изследванията в областта на проучванията за Европейския съюз в световен мащаб. 

Проучванията на ЕС трябва да насърчават активното европейско гражданство и ценности 

и да се занимават с ролята на ЕС в глобализирания свят, като повишават осведомеността 

за Съюза и улесняват бъдещата ангажираност, както и диалога между хората. 

Целите и критериите за преподаване и изследвания, по които е допустимо 

кандидатстване, са:  

- насърчаване на върхови постижения в преподаването и научните изследвания в 

областта на изследванията на Европейския съюз по целия свят;  

-  насърчаване на диалога между академичния свят и обществото, включително политици 

на местно и държавно ниво, държавни служители, участници в гражданското общество, 

представители на различните нива на образование и на медиите;  

- генериране на знания и прозрения в подкрепа на изготвянето на политики на ЕС и 

засилване на ролята на ЕС в Европа и в глобализирания свят;  

- д а достигне до по-широка общественост и да разпространи знания за ЕС в по-широкото 

общество (извън академичните среди и специализирана аудитория), сближавайки ЕС с 

обществеността. 

Модули: представляват кратки учебни програми или курсове в областта на 

изследванията на Европейския съюз, предлагани във висше учебно заведение. Всеки 

модул има минимална продължителност от 40 учебни часа на академична година в 

продължение на три години. Модулите могат да се концентрират върху една конкретна 

дисциплина в европейските изследвания или да имат мултидисциплинарен подход и 

следователно да привличат академичния принос на няколко преподаватели и експерти. 

Те могат да бъдат под формата на кратки специализирани или летни програми. 

За допълнителна информация тук. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-module;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана по Програма „Еразъм +“ 

Конкурс: Дейности „Жан Моне“ в областта на висшето образование: Катедри 

 

 

 

Краен срок: 02 юни 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

Актинтости Жан Моне в областта на висшето образование подпомагат преподаването и 

изследванията в областта на изследванията на Европейския съюз в световен мащаб.  

Проучванията на ЕС трябва да насърчават активното европейско гражданство и ценности 

и да се занимават с ролята на ЕС в глобализирания свят, като повишават осведомеността 

за Съюза и улесняват бъдещата ангажираност, както и диалога между хората. Дейностите 

„Жан Моне“ също се стремят да функционират като вектор на публична дипломация към 

трети държави, насърчавайки ценностите на ЕС и подобрявайки видимостта на това, 

което Европейският съюз отстоява и какво възнамерява да постигне. Целите на 

позициите за преподаване и изследване, по които е допустимо кандидатстване са:   

• насърчаване на върхови постижения в преподаването и научните изследвания в 

областта на изследванията на Европейския съюз по целия свят;  

• насърчаване на диалога между академичния свят и обществото, включително политици 

на местно и държавно ниво, държавни служители, участници в гражданското общество, 

представители на различните нива на образованието и на медиите;  

• генериране на знания и прозрения в подкрепа на изготвянето на политики на ЕС и 

засилване на ролята на ЕС в Европа и в глобализирания свят;  

• да достигне до по-широка общественост и да разпространи знания за ЕС в по-широкото 

общество (извън академичните среди и специализирана аудитория), сближавайки ЕС с 

обществеността. 

Позициите за преподавателски длъжности със специализация за изследвания в 

Европейския съюз (както е описано по-горе) за университетски преподаватели са с 

продължителност от три години. Катедра „Жан Моне“ се заема само от един 

преподавател, който осигурява минимум 90 учебни часа за академична година. Той може 

също да има екип, който да подкрепя и подобрява дейностите по програмата, 

включително осигуряването на допълнителни учебни часове. 

За допълнителна информация тук.  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-chair;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Покана по Програма „Еразъм +“ 

Конкурс: Дейности „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението: 

Обучение на учители 

 

Краен срок: 02 юни 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

Висшите учебни заведения или институти/агенции за обучение на учители ще 

организират дейности по тази дейност, позволявайки на учителите в училищата и 

доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) да развият нови умения, 

да преподават и да се ангажират по въпроси на ЕС, като по този начин ги овластяват чрез 

по-добро разбиране на ЕС и неговото функциониране. Институциите за обучение на 

учители (както за първоначално обучение на учители, така и за непрекъснато 

професионално развитие на учителите) ще укрепят своите вътрешни знания и умения за 

преподаване по въпроси на ЕС и по този начин ще подготвят учителите по-добре, когато 

въвеждат съдържание на ЕС в своите дейности. Дейностите по обучение на учители ще 

подкрепят педагогическия персонал в училищата и доставчиците на ПОО (ISCED 1 - 4). 

Дейностите „Жан Моне“ за учители имат за цел да подпомогнат училищата и 

доставчиците на ПОО при планирането, организирането и предоставянето на 

съдържание за ЕС в техните учебни и извънкласни дейности. Основните цели са: 

- позволяват на училищата и доставчиците на ПОО да изграждат знания за ЕС сред 

преподавателския си персонал; 

- предлагат структурирани предложения за обучение по теми от ЕС за училища и 

доставчици на ПОО, предоставят съдържание и методологии за учители, преподаващи 

на различни нива, от различен произход и опит; 

- провеждане на специфични индивидуални или групови курсове за обучение (модулни, 

смесени или онлайн) за учители, заинтересовани от ЕС и желаещи да интегрират теми за 

ЕС в ежедневната си работа; 

- насърчаване на доверието на учителите в интегрирането на ЕС в ежедневната им работа. 

За допълнителна информация тук. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-jmo-2021-ofet-tt;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43353764;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Програма „Еразъм +“ 

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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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 

 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени които да участват в 

дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии 

 

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 14 юни 2021 г. 

  

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

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

на Временни научно-експертни комисии (ВНЕК) във връзка с предстоящи конкурси 

за  фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на 

млади учени и постдокторанти в съответните научни области. 

Кандидатите за членове на ВНЕК трябва да отговарят на изискванията на Правилника на 

ФНИ и да изпратят в деловодството на ФНИ (на посочения по-долу адрес на електронна 

поща) попълнена информационна форма и заявление за участие в съответната ВНЕК, 

придружени със списък с научните публикации и кратко CV. Заявлението трябва да е 

подписано и сканирано. 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с 

научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до 

следните адреси по научни области: 

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

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

информатика; 

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

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

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

 

За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-

IS@mon.bg 

Документи: 
Информационна форма и заявления  за кандидати за членове на Временни научно-

експертни комисии  (на български език) 

Минималните изисквания са посочени в ПФНИ 

 

mailto:o.rahneva@mon.bg
mailto:r.kondova@mon.bg
mailto:b.hadjieva@mon.bg
mailto:n.klisurov@mon.bg
mailto:aleksandrova@mon.bg
mailto:FNI-IS@mon.bg
mailto:FNI-IS@mon.bg
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/04_2021/VNEK_Formi_2021_BG.doc
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/04_2021/VNEK_Formi_2021_BG.doc
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/08_2020/%D0%9F%D0%A0_2016_22052020.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/documents/08_2020/%D0%9F%D0%A0_2016_22052020.pdf
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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 
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през пролетта Комисията ще стартира първото издание на новата европейска 

награда „Баухаус“. 

 

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

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

предложения от европейски граждани. Ще бъдат избрани 5 идеи, които да се 

реализират, като всяка от тях трябва да бъде свързана с устойчивост, 

изкуство и култура. Например, проекти, свързани с демография, със 

стройтелство на сгради с устойчиви материали, с енергийна ефективност и др. 

 Трета фаза: след 2023 г. 

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

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

опит за изкуствения интелект, устойчиви методи за зелено предприемачество и 

др. 

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

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

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

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

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

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

За повече информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (всички 

дисциплини) 

 

Крайният срок за кандидатстване е 21 май 2021 г. 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на 

кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в 

САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с 

изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за 

една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии. 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната 

година. Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с 

допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като 

всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто. 

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 

отлично владеене на английски език (изискват се високи резултати от американските 

стандартизирани тестове TOEFL и GRE или GMAT в зависимост от специалността) 

защитена бакалавърска степен, получена най-късно до 1.09.2021 г. 

добро здравословно състояние 

не се допускат до участие в конкурса лица, които в момента се обучават в САЩ и такива, 

които са живели в САЩ през 5 последователни от последните 6 години. 

Изчерпателна информация може да видите на сайта. 

https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/?utm_source=facebook&utm_medium=social-paid&utm_campaign=scholarships-degree-seeking&utm_content=young-professionals-bulgaria-bg&fbclid=IwAR2LlsrfWpRn30QlYhYYD8tj-Jks0orL8_I93eBSNOoIwRzpUht75m8YXZA
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Японската фондация Goi Peace провежда международен младежки конкурс за есе 

на тема: „Какво е животът?” 

   

Крайният срок за кандидатстване е 15 юни 2021 г.  

Конкурсът е организиран съвместно от ЮНЕСКО и Министерството на образованието, 

културата, спорта, науката и технологиите на Япония.  

Кандидатите са разделени в две възрастови категории: деца на възраст до 14 г. и 

младежи на възраст от 15 до 25 г. Във всяка от двете категории ще бъдат раздадени по 

една първа награда в размер на 100 хил. йени (около 900 долара), две втори награди 

(450 долара) и пет трети награди. Съчиненията трябва да бъдат написани на английски 

или френски език (до 700 думи), или на японски (до 1600 знака).  

Няма ограничения за стила на есето (литературен, публицистичен или академичен), 

стига съдържанието да съответства на основната тема.  

Пълна информация вижте тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.goipeace.or.jp/en/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/
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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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MM Solutions търси стажанти за позиция програмист (Junior C Developer) 

 

Програмата започва на 5.07.2021 г. и ще се проведе в онлайн формат.  

Изисквания към кандидатите: техническа грамотност (познания по хардуер, 

програмиране, операционни системи); основни познания по С (синтаксис на С); владеене 

на английски език; желание за учене и развитие.  

Компанията предлага едномесечно безплатно обучение по С в онлайн целодневна форма 

с утвърден лектор. Предложение за работа при успешно представяне на финален изпит. 

Продължаващо обучение след назначаването на работа.  

Ако стажантската програма представлява интерес за Вас и имате желание да се развивате 

в областта на С програмирането, изпратете актуалнa автобиография до careers@mm-

sol.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:careers@mm-sol.com
mailto:careers@mm-sol.com
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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/ 

 

 

 



34 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

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 

 

 

 

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

За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 1, стая 536 

тел. 054 830 495, вътр. 214 
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