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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за 

безвъзмездните средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в 

конкурса Advanced Grant Call 

               

  

 Безвъзмездни средства отпускани от ERC по Advanced Grant Call са част от безвъзмездните 

средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2021 г., 

финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ (HE FP) за научни 

изследвания и иновации. Те имат за цел да дадат подкрепят учени и изследователи и да осигурят 

най-добрите условия за насърчаване на тяхната научна работа. Научните постижения са 

единственият критерий за оценка. 

 

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и 

условията за безвъзмездните средства отпускани от ERC за погранични научни изследвания, по-

специално: 

Работната програма на ERC 2021 г., 

Правилата за представяне на финансова подкрепа от Европейския изследователски съвет и 

свързаните с тях методи и процедури за партньорска проверка и предложение оценка, свързана 

с конкретната програма за изпълнение на Horizon Europe и 

Модел на споразумение за безвъзмездна помощ (грантово споразумение), използван от ERC. 

Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични изследователски 

проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call можете да изтеглите като проследите 

тази препратка. 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0

%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-

%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-

%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-

%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/ 

 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
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Покана по  Рамкова програма за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт Европа“ 

Конкурс: Стратегически цифрови и здравни технологии 

 

 

Краен срок: 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 

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: 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 по Програма „Еразъм +“ 

Конкурс: Партньорства за сътрудничество 

 

 

 

Партньорство за върхови постижения - учителски академии „Еразъм +“ 

Безвъзмездни средства по проекта ERASMUS-PJG ERASMUS 

Краен срок: 07 септември 2021 г. 17:00:00 брюкселско време 

 

Всички държави от ЕС изразяват желание да подобрят привлекателността на професията: 

в страните от ЕС, участващи в проучването TALIS на ОИСР, средно по-малко от 20% от 

учителите в прогимназията смятат, че тяхната професия се оценява от обществото. 

Остаряването на преподавателите е проблем, тъй като предстоящите вълни за 

пенсиониране могат да доведат до потенциален недостиг на учителска работна сила в 

дадена страна. Мониторът за образование и обучение за 2019 г. посочва също така, че 

редица европейски държави са изправени пред сериозен недостиг на учители, 

независимо дали по всички теми или по някои предмети като науката, или в специфични 

профили като обучение на ученици със специални нужди. 

Въпреки широкото предлагане на непрекъснато професионално развитие, учителите все 

още се самоотчитат за липсата на възможности за професионално развитие, според 

проучването на TACIS на ОИСР. Въпреки предимствата на мобилността, тя все още не е 

вградена ефективно в обучението на учителите поради много практически пречки, които 

трябва да бъдат премахнати чрез по-последователни политики. 

Учителските академии „Еразъм +“ ще разгледат тези проблеми, ще допълнят друга 

работа, свършена за постигане на образователното пространство, и ще помогнат за 

прехвърлянето на резултатите към националното и регионалното изготвяне на политики 
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и в крайна сметка към обучението на учителите и подкрепата за училищата.   Специално 

внимание ще бъде обърнато на разпространението и използването на ефективни 

практики в страните и доставчиците на образование за учители, както и на осигуряването 

на обратна връзка и въздействие също на ниво политика. 

Учителските академии „Еразъм +“ ще отговарят на следните цели: 

Да допринесе за подобряването на политиките и практиките за обучение на учители в 

Европа, като създаде мрежи и общности от практики за обучение на учители, които 

обединяват доставчици на първоначално обучение на учители (обучение преди обучение 

за бъдещи учители) и доставчици на продължаващо професионално развитие (в служба) 

, други съответни участници като асоциация на учителите, министерства и 

заинтересовани страни да разработят и тестват стратегии и програми за професионално 

обучение, което е ефективно, достъпно и преносимо в други контексти. 

Подобряване на европейското измерение и интернационализация на обучението на 

учителите чрез иновативно и практическо сътрудничество с преподаватели и учители в 

други европейски страни и чрез споделяне на опит за по-нататъшното развитие на 

обучението на учители в Европа. Това сътрудничество ще засегне ключовите приоритети 

на Европейския съюз, като обучение в дигиталния свят, устойчивост, справедливост и 

приобщаване, също като предлага на учителите курсове, модули и други възможности за 

обучение по тези теми. 

Разработване и тестване на съвместно различни модели на мобилност (виртуална, 

физическа и смесена) в началното обучение на учителите и като част от непрекъснатото 

професионално развитие на учителите, за да се подобри качеството и броят на 

мобилността, както и да се превърне мобилността в неразделна част от обучението на 

учителите предоставяне в Европа. 

Развиване на устойчиво сътрудничество между доставчиците на образование за учители 

с въздействие върху качеството на обучението на учителите в Европа и с оглед 

информиране на политиките за обучение на учители на европейско и национално ниво.  

За допълнителна информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2021-pex-teach-aca;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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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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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
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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ  

Покана за участие с проектни предложения в Седмия съвместен 

конкурс по програма Southeast Asia-Europe JFS 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в конкурса е 15 

октомври 2021 г. 

 Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български научни колективи за участие 

с проекти в Седмия съвместен конкурс за финансиране на научно-изследователски 

проекти по програма Югоизточна Азия – Европа (Southeast Asia-Europe JFS) в следните 

тематични направлевния: 

 Sustainable Food Production - Устойчиво производство на храни 

 Climate Change: Resilience and Adaptation - Изменение на климата: устойчивост и 

адаптация 

   ВАЖНО: Участието на български научни колективи в обявения конкурс е 

допустимо единствено в проекти за фундаментални научни изследвания 

https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2021-sti-joint-call-proposals-sustainable-food-production-and-

climate-change-resilience-0 

 SoutheastAsia - Europe e обща инициатива на страните от Европейската общност и 

Югоизточна Азия за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите 

чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти. 

Страните, участващи в обявения конкурс чрез националните си финансиращи 

организации са: 

 Белгия 

 Бруней Даруссалам 

 България 

 Камбоджа 

 Чехия 

 Германия 

 Индонезия 

https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2021-sti-joint-call-proposals-sustainable-food-production-and-climate-change-resilience-0
https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2021-sti-joint-call-proposals-sustainable-food-production-and-climate-change-resilience-0
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 Малайзия 

 Мианмар 

 Нидерландия 

 Испания 

 Швейцария 

 Тайланд 

 Турция 

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 № 44 от 20.01.2021 год.) 

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. 

 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". 

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 - https://www.fni.bg/?q=node/1327 

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/?q=node/1327


17 

 

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 
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най-неотложните нужди и предизвикателства. Като част от този етап, също така 

през пролетта Комисията ще стартира първото издание на новата европейска 

награда „Баухаус“. 

 

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

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

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

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

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

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

 Трета фаза: след 2023 г. 

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

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

опит за изкуствения интелект, устойчиви методи за зелено предприемачество и 

др. 

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

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

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

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

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

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

За повече информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЕС-АСЕАН: Виртуално събитие за представяне на отворени конкурси 

по „Хоризонт Европа“ с възможност за намиране на партньори 

 

 

 

В периода 20-22 юли 2021 г. EURAXESS Worldwide ASEAN с подкрепата на 

Европейската комисия, делегациите на ЕС и представителствата на държавите членки в 

ASEAN организират виртуално събитие за идентифициране на партньори от страните от 

Югоизточна Азия и Европейското изследователско пространство за съвместно участие в 

конкурси на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 

Европа“ (2021-2027 г.). 

 Акценти от програмата: 

 Запознаване на аудиторията с поканите за представяне на проектни предложения 

на РП „Хоризонт Европа“, които ще бъдат отворени през 2021 г.; 

 Представяне на условията за кандидатстване за финансиране по РП „Хоризонт 

Европа“; 

 Идентифициране на международни партньори за сформиране на изследователски 

консорциум. 

Във фокуса на събитието попадат четири от клъстерите по Стълб „Предизвикателства и 

конкурентоспособност“ на РП „Хоризонт Европа: 

1. Здравеопазване (изкуствен интелект и здраве; инфекциозни болести; здраве и 

климатични промени) 

2. Гражданска сигурност за обществото (управление на бедствия, готовност за 

пандемия) 

3. Цифрова сфера, промишленост, космическо пространство (кръгова икономика) 

4. Климат, енергия, транспорт (зелени технологии). 

Повече информация и линк за регистрация ще откриете като проследите тази 

препратка. 

https://asean.org/
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/horizon-europe-launch-event-asean-information-partnering-brokerage
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/horizon-europe-launch-event-asean-information-partnering-brokerage
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„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ – европейски състезания за 

разработване на иновативни приложения използващи данни от космоса 

 

 

Състезанията са отворени за кандидатстване в периода до 19 юли 2021 г. 

С подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, Офисът за 

трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“ участва като 

партньор за България в провеждането на двете водещи състезания за иновации 

„Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021. 

„Copernicus Masters“ и „Galileo Masters“ са европейски състезания за разработване на 

иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от 

Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия. Двете 

състезания награждават иновативни решения и бизнес концепции, които използват 

данни от наблюдение на Земята и сателитна навигация за решаването на важни социални 

предизвикателства, които са предложени от водещи организации в космическия сектор 

– Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз 

за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus 

и други. 

Състезанията са отворени за кандидатстване в периода до 19 юли 2021 г., като в тях могат 

да участват представители на бизнеса, научните организации, студенти, както и лица над 

18 г., които имат желание да решават предизвикателства в аеро-космическата индустрия, 

с помощта на космически технологии и данни в следните области: изкуствен интелект, 

машинно обучение, анализ на данни, здравеопазване, интелигентно земеделие и др. 

Участниците могат да спечелят награди от общия награден фонд на стойност 835 000 

евро за Copernicus Masters и 785 000 евро за Galileo Masters, под формата на парични 

награди, достъп до данни от наблюдение на Земята, обучение от експерти, инкубиране 

на тяхната бизнес идея и др. Също така имат възможността да кандидатстват за различни 

награди на стойност до 10 000 евро, предоставяни от държавите партньори на двете 

състезания и съфинансирани от Европейската комисия. 

На 22 юни 2021 г. от 11:00 чрез платформата Zoom с цел популяризиране на състезанията 

ще бъде проведена информационна сесия. Повече информация може да намерите на 

интернет на страницата на Министерство на икономиката, политики и стратегии, раздел 

„Космическа политика“ (можете да проследите тази препратка). 

https://www.mi.government.bg/bg/themes/copernicus-masters-i-galileo-masters-2021-2286-502.html
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Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и 

учени от Германската служба за академичен обмен (DAAD) 

 

 

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя стипендии на студенти, 

докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети, 

включително в областта на медиите и комуникациите. Сред учебните заведения, които 

предлагат журналистически стипендии, са университетите в Берлин, Дюселдорф, Кил, Кьолн, 

Хамбург, Щутгарт и др.  

Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест години и 

да имат поне две години професионален опит.  

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.  

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/
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DARIAH обявява конкурс за предоставяне на стипендия за 

публикуване на монография в областта на цифровите хуманитарни 

науки 

 

 

 

Краен срок за кандидатстване: 6 декември 2021 г. 

Цифровата научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки 

DARIAH обявява конкурс за предоставяне на стипендия за публикуване на монография с 

отворен достъп на учени в началото на своята научна кариера, които работят в областта на 

цифровите хуманитарни науки.  

Тази стипендия има за цел да облекчи настоящите аномалии в схемите за финансиране на книги 

с отворен достъп и да подкрепи онези, които изпитват затруднения при публикуването на 

своите научни трудове по различни причини. 

 

Информация за условията на конкурса е достъпна ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
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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 юли 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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Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в КОНКУРС 

„БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022 г. “ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 ПОКАНА 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в 

 КОНКУРС „БЪЛГАРСКА НАУЧНА ПЕРИОДИКА - 2022 г. “ 

Проектните предложения се подават до 17:00 часа на 03.09.2021 г.  

Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на 

висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и 

индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е 

насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г. 

 Общ бюджет на конкурса: 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 

2022 г.“ е 400 000 лв., съгласно утвърдения ГОП за 2021 г. Финансирането се отнася за 

проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г. 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата 

процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими 

разходи, като: 

1) Максималната сума за всеки отделен проект е 5 000 лв. за издания с годишен обем до 

150 стр. научен текст, които са само в електронен вариант или с ограничен печатен 

вариант - отпечатан тираж под 50 бр. 

2) Максималната сума за всеки отделен проект е 7 000 лв. за издания с печатен вариант, 

годишен обем над 150 стр. научен текст и отпечатан тираж поне 50 броя. 

Не се допуска изкуствено разделяне на проекти, за да бъдат заобиколени горните 

прагове. 

Публичното финансиране не трябва да надвишава 100% от общия размер на допустимите 

разходи на проекта. 

В настоящата процедура се прилагат правилата за минимална държавна помощ, по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Европейската комисия от 18 декември 

2013 година. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца. 
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За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

Срок за подаване на проектните предложения 

Проектните предложения се подават по пощата (важи датата на пощенското 

клеймо) или с куриерска услуга (важи датата и часа на доставяне в деловодството) 

до 17:00 часа на 03.09.2021 г. в деловодството на Фонд „Научни изследвания", както 

следва: 

- На хартиен носител с оригинални подписи и печати; 

- В електронен (PDF) формат (идентичен с наличен и съхранен от подателя хартиен 

носител) на български език, като документите, съдържащи подписи/ печати, са 

сканирани на CD или външна памет; 

- Списък на всички представени документи за участие в конкурса. 

- Дата за затваряне на конкурса: до 03.09.2021 г. (най-малко 45 дни след обявяване на 

конкурса); 

- Срок за оценяване: до 30.10.2021 г. 

Проектното предложение включва административно и техническо описание на проекта. 

Документи и образци за кандидатстване тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1316
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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 

 

 

 

 

 

 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170
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Фотоконкурс MILSET STEAM 2021 - Когато изкуството среща 

науката 

 

 

Краен срок: 31 юли 2021 

Фотоконкурсът MILSET STEAM (SPC) има за цел да даде свобода на действие за изява 

на младите хора да изразят творчески това, което наблюдават в науката, чрез снимки. 

Цели и задачи 

Ангажиране на младите хора в науката, технологиите, техниката, инженерството, 

изкуствата и математиката (STEAM) чрез: 

Изследване на визуалните аспекти на STEAM посредством изкуството и науката на 

фотографията; 

Заснемане на изображения с цел демонстриране и комуникиране на STEAM концепции 

и явления; 

Прилагане на STEAM техники при заснемането на цифрови снимки. 

Създаване на колекция от STEAM снимки, направени от младежи от целия свят, които 

ще бъдат използвани в дейностите и мероприятията на MILSET и неговите 

организации-членки. 

Изисквания/Критерии/ за допустимост на участниците: само младежи на възраст 

между до 25 години (към 1 юли 2021 г.) се допускат до участие. 

Персоналът на световните и регионалните офиси на MILSET,членовете на журито и 

най-близките членове на техните семейства не могат да изпращат снимки и не се 

допускат до участие. 

 Изисквания/Критерии/ за допустимост към/на снимките 

Срок за изпращане: Всички снимки, както и Онлайн Формулярът за участие трябва да 

бъдат изпратени не по-късно от 31 юли 2021 г., за да бъдат разгледани и оценени в 

рамките на Фотоконкурс MILSET STEAM 2021.  За да научите повече за конкурса и 

правилата, посетете www.spc.milset.org 

 

https://www.evrika.org/?p=3731
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НОВИНИ 

Документи и ръководства по РП „Хоризонт Европа“ 

 

Тази седмица беше публикувано програмното ръководство по „Хоризонт Европа“, 

което можете да разгледате и изтеглите като проследите следната препратка.  

В  документа са представени структурата, основните аспекти и новостите в „Хоризонт 

Европа“. 

Онлайн ръководството, в което подробно е описано как се работи с онлайн системата – 

регистриране на организацията, подаване на проектно предложение, подписване на 

грантовото споразумение и неговото управление и др., можете да изтеглите чрез линка 

по-долу в новината. Ръководство по подготовка на грантово споразумение ще бъде 

публикувано на по-късен етап на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf. 

Допълнителна информация ще бъде предоставена и в рамките на тематичните 

информационни дни: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/. 

Линкове за изтегляне на документи: 

Програмно ръководство по „Хоризонт Европа“ 

Грантово споразумение 

Анекси 

  

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/aga_en.pdf
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/06/Online-Manual.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/06/MGA-Horizon-Europe.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/06/13.-General-Annexes.pdf
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Достъп до научни публикации на уебсайта на ScienceDirect 

  

Срок на достъп до 6 юли 2021 

 

До 6 юли научните и академичните организации в България ще могат да се възползват от достъп 

до научни публикации, в рамките на едномесечен тестов период за услугата предоставена от 

издателство Елзевир. Достъпът през този пробен период е предоставен с цел тестване на 

продукти и ще бъде предмет на условията, посочени в условията на Elsevier. 

През уебсайта www.sciencedirect.com можете да се възползвате от достъп до научни публикации 

в следните области. 

Title ISSN 

The Lancet Respiratory Medicine 2213-2600 

The Lancet Diabetes & Endocrinology 2213-8587 

The Lancet Psychiatry 2215-0366 

The Lancet HIV 2352-3018 

The Lancet Haematology 2352-3026 

The Lancet Child & Adolescent Health 2352-4642 

The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2468-1253 

The Lancet Rheumatology 2665-9913 

За достъп до инструменти и ресурси, които да ви помогнат да извлечете максимума от 

ScienceDirect, посетете страницата  http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support. 

Ето няколко начина да следите най-новото от ScienceDirect: 

 Абонирайте се за текущия бюлетин на ScienceDirect; 

 Следвайте @sciencedirect в Twitter. 

https://www.elsevier.com/legal/elsevier-website-terms-and-conditions
http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/support
https://communications.elsevier.com/webApp/els_doubleOptInWA?do=0&srv=els_science_direct&sid=68&uif=0&uvis=3
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Уебинари: 

 Demystifying COVID-19 vaccines (webinar for public); 

 COVID-19 Vaccines: An Update on Research & Global Availability (brighttalk.com); 

 Best practices for submitting to Lancet journals and open access options (brighttalk.com). 

Подкастът на Lancet Voice: 

The Lancet Voice е двуседмичен подкаст от семейството на списанията Lancet. Редакторите на 

Lancet и техните гости разглеждат историите за най-добрите световни здравни, политически и 

клинични изследвания на деня  и какво означава това за хората по целия свят. Всеки епизод се 

стреми да информира и предизвиква слушателите с истории на кръстопътя на здравето, науката, 

политиката и текущите глобални дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/events/webinars/demystifying-covid-19-vaccines
https://www.brighttalk.com/webcast/16651/478825
https://www.brighttalk.com/webcast/16651/477979
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Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за 

периода 2020 – 2027 г. 

 

  

 

Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за 

периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г.  

В стратегическия документ са включени 51 обекта, в това число общо 15 Центрове за 

компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това ще позволи надграждане 

на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като информационни и 

комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за 

здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните 

индустрии.  

Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват 

на страната ни да потвърди националния си ангажимент и участие в 8 действащи 

европейски научни консорциума (ERICs), както и в 5 партньорства за създаване на нови 

такива. 

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 

г. можете да разгледате и изтеглите като проследите  тази препратка. 

 

 

 

file:///C:/Users/PC%206351/Downloads/RoadMapBulgaria_2020-2027_BG_sm_11062021.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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