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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по
Национална научна програма ВИХРЕН-2021

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 09.11.2021 г.
Националната научна програма “Вихрен” определя целите и принципите на финансиране,
предназначено да подкрепи учени с високи постижения:
– Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да подпомогне учени в етапа на
тяхната кариера, при който те са установени лидери в научните изследвания със значителни
научни постижения.
– Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да подпомогне учени, които
са в процес на организиране на собствен независим изследователски екип или изследователска
програма.
Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират новаторски
характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето
научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят
пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“ без предварително
определени приоритети.
Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание
на авангардните области на науката и инженерството. По-специално се насърчават
предложения от интердисциплинарен характер, които пресичат границите между различни
области на науката, пионерни предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на
научни изследвания или предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи
и научни изобретения.
Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв. за финансирането на 6 научно изследователски
проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години с общ бюджет по 1 500 000
лв. на година. В тази сума са включени 1 425 000 лв. за финансиране на проекти и 75 000 лв (5
% от общия бюджет на програмата), предвидени за оценителния процес, за мониторинг и
оценка на изпълнението на проектите, и за популяризиране на програмата от страна на Фонд
„Научни изследвания“ като финансираща организация.
Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури, съответно за два вида
проектни предложения – едното за „установен изследовател“, а другото за „водещ
изследовател“.
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Бюджетът на предложението зависи от неговата продължителност и се изчислява като
максимална сума 265 000 лв. годишно за проект за „Водещ изследовател“ и максимален сума
210 000 лв. годишно за за проект за “Установен изследовател” за максимален период от пет
години. Бюджетът на проекта ще бъде намален на принципа pro rata temporis при по-кратък
срок на проекта.
Подаденото предложение подлежи на двуетапна оценка. Оценката ще бъде извършена от
експертни панели, включващи незaвисими чуждестранни експерти, които
изпълняваткритериите за оценители на ERC. Панелите могат да бъдат подпомагани от други
независими експерти, работещи дистанционно. Изследователят-кандидат по конкурса може да
посочи по време на подаването на електронното предложение до три лица, които не желае да са
оценители при оценката на неговото предложение.

Оценяването на проектните предложения по двете процедури “Установен изследовател” (R3
Established researcher) и “Водещ изследовател” (R4 Leading researcher), възпроизвежда
критериите и процедурите на оценяването на процедурите „Consolidator Grant“ и „Advanced
Grant“ на ERC. За оценители се избират незaвисими чуждестранни експерти, които изпълняват
критериите за оценители на ERC. Проектни предложения на учени, които през последните две
години са кандидатствали към ERC с българско висше училище или научна организация като
базова организация, отговаряща на условията за бенефициент по програмата, и са били оценени
с категория А при окончателното оценяване, но не са финансирани от ERC, се финансират
директно, без да се оценяват допълнително, като финансовият план на проекта се коригира в
съответствие с условията на програмата ВИХРЕН-2021.
Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1352
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1353
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Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за
безвъзмездните средства за гранични изследователски проекти за
кандидатите в конкурса Advanced Grant Call

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

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и
условията за безвъзмездните средства отпускани от ERC за погранични научни изследвания, поспециално:
Работната програма на ERC 2021 г.,
Правилата за представяне на финансова подкрепа от Европейския изследователски съвет и
свързаните с тях методи и процедури за партньорска проверка и предложение оценка, свързана
с конкретната програма за изпълнение на Horizon Europe и
Модел на споразумение за безвъзмездна помощ (грантово споразумение), използван от ERC.
Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични изследователски
проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call можете да изтеглите като проследите
тази препратка.

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0
%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
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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.
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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.
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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
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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
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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 изследвани я
https://www.sea-eu-jfs.eu/call/2021-sti-joint-call-proposals-sustainable-food-production-andclimate-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
Малайзия
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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.
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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
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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.
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КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ

Конкурс за студенти с високи постижения „Зелена подкрепа за
устойчиво бъдеще“

Краен срок за кандидатстване 3 октомври 2021 г.
Министърът на околната среда и водите Асен Личев учредява ежегоден конкурс за студенти с
високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще“ като част от
инициативите за отбелязване на Европейската седмица на мобилността в България.
Конкурсът се провежда от Изпълнителната агенция по околна среда, която обявява неговото
първо издание за академичната 2021/2022 г.
Наградата за победителя е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Целта на конкурса е подкрепа за приемственост между теорията и практиката и приобщаване
на младежите, избрали да се обучават в специалности във висшите учебни заведения,
свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие. Предизвикателствата на
устойчивото бъдеще в глобален мащаб и в България налагат вземането на ключови решения и
активни действия от отлично образовани и подготвени „зелени” лидери. Младите специалисти
следва да бъдат подкрепени в развитието си, за да се реализират успешно в бъдещата си
отговорна кариера.
Конкурсът ще се провежда всяка година в рамките на кампанията на Европейската комисия
„Европейска седмица на мобилността“ (16-22 септември), която насърчава местните власти да
въвеждат и подкрепят мерки за устойчив транспорт и представлява възможност за
подобряване качеството на въздуха в градовете и осигуряване на устойчиви екологични
решения за градската среда. С тази идея конкурсът насърчава студентите да представят
оригинален, последователен и основан на науката подход за овладяване на
предизвикателствата в градската околна среда и мобилността в своите разработки.

Общи условия за провеждане на конкурс за студенти с високи постижения „Зелена
подкрепа за устойчиво бъдеще“ – 2021 г.
Заявление за участие
Критерии за оценяване на есе/ кратка разработка
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Talent Club - студентска мрежа, "мост" между студенти и
работодатели в България

Събитието ще се състои на 14-ти октомври от 10:00
To The Top Agency стартира дейността си по проект, наречен Talent Club - студентска мрежа,
която има за цел да създаде "мост" между студенти и работодатели в България.
Амбицията на проекта е с течение на времето да се превърне в събирателна точка на
студентите, където те ще могат да откриват кариерни възможности, полезна информация и
ресурси, студентски събития и активности, планирани с цел осъществяване на връзка с желани
от тях работодатели. Следващата планирана стъпка е събитието CEO Talks.
Основната идея на инициативата е да се превърне в извор на вдъхновение за младите хора. То
ще се проведе на 14-ти октомври от 10:00 часа в аула "Максима" на УНСС и ще се движи в две
направления: от една страна, ще се провеждат лекции, водени от представители на висшия
мениджмънт на изявени в своята сфера на дейност компании, които оперират в България.
Форматът на лекциите е вдъхновен от речите, изнасяни пред студенти от Станфордския
университет от популярни лидери като Стив Джобс, Илън Мъск, Бил Гейтс и други.
Тематиката на лекциите ще бъде мотивационна, вдъхновена от натрупания личен опит,
свързана с кариерното развитие и предизвикателствата по пътя към успеха. От друга страна,
програмата е планирана така, че между лекциите да има време и възможност за пряк контакт
между компаниите и студентите, като всяка компания ще бъде позиционирана с кариерен
щанд.
За всеки студент е важно да намира мотивация и смисъл в това, което прави. Историите на 9
успешни лидери са доказателство за това, че по пътя към успеха има едно общовалидно
правило, и то е никога да не спираш да вървиш напред!
Всеки желаещ може да се запише за участие тук.
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Конкурс „Талант на годината“ ще излъчи Топ студентите на България

Кандидатстване до 20 февруари 2022
Конкурсът „Талант на годината“ ще излъчи Топ Студентите на България за 2022 г. в 10
категории.
Победителите във всяка категория ще спечелят:
Приз “Топ Талант”
Материални награди

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

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

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

Краен срок за кандидатстване: 6 декември 2021 г.
Цифровата научноизследователска инфраструктура за изкуствата и хуманитарните науки
DARIAH обявява конкурс за предоставяне на стипендия за публикуване на монография с
отворен достъп на учени в началото на своята научна кариера, които работят в областта на
цифровите хуманитарни науки.
Тази стипендия има за цел да облекчи настоящите аномалии в схемите за финансиране на книги
с отворен достъп и да подкрепи онези, които изпитват затруднения при публикуването на
своите научни трудове по различни причини.

Информация за условията на конкурса е достъпна ТУК.
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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-iizsledovateli/
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Двугодишни стипендии за отлични изследователи по програма
PASIFIC

Полската академия на науките обяви програма за стипендии PASIFIC, финансирана по
схемата MSCA COFUND на „Мария Склодовска-Кюри“ от Рамковата програма
„Хоризонт 2020“ на ЕС за научни изследвания и иновации. Програмата PASIFIC
предлага 2-годишни стипендии за отлични изследователи, без значение от
националността и научната дисциплина на кандидата.
Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро, и ако е
приложимо, допълнителна семейна помощ. Освен това, на стипендиантите на PASIFIC
ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект.
Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на
Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна
биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират
и да се свържат с подходящ институт домакин и академичен ментор, който ще се
ангажира да подкрепи техните изследвания.
Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде
достъпен от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2).
Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35
стипендианти, Call2 – 15 стипендианти.
За повече информация: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170

22

НОВИНИ

Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на
културните и творческите сектори и индустрии

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

Културните и творческите сектори и индустрии (CCSI) са ключови двигатели за устойчив растеж
и създаване на работни места в Европа и света. CCSI са допринесли за около 3% от световния БВП
и създадоха възможности за заетост за 29,5 милиона души през 2013 г. Прогнозите на Световната
организация за интелектуална собственост (СОИС) показват, че индустриите за авторско право,
неразделно свързани с творческите индустрии, са допринесли за над 5% от световния БВП и са
генерирали 4 -7% от националната заетост. CCSI бяха силно засегнати от пандемията COVID-19 и
последвалата криза. Със загуба от 31% от оборота си, културната и творческата икономика е една
от най -засегнатите в Европа. Подкрепата на тези сектори по пътя им към възстановяване и
растеж е по -критична от всякога.
За да подкрепи CCSI, Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще стартира нова
Общност за знания и иновации (ОЗИ). ОЗИ ще създаде нови възможности за иновации,
образование, създаване и ускоряване на бизнеса за следващото поколение иноватори и творци
в цяла Европа. Поканата за представяне на предложения ще бъде обявена през октомври 2021
г. Важен аспект по време на оценката ще бъде бъдещият план на ОЗИ за управление и
експлоатация на интелектуална собственост, подкрепящ бизнес модела на ОЗИ, както и планове
за генериране на други видове приходи, насочени към финансова устойчивост.
На 12 октомври 2021г. EIT и Еuropean union intellectual property office организират уебинар, който
ще разгледа:


Плановете на EIT за подкрепа на иновациите в CCSI чрез нова ОЗИ: EIT Култура и
творчество.



Какво е интелектуална собственост? Каква роля играе в творческите сектори и
индустрии? Кои са основните права на интелектуалната собственост и как те дават
възможност на МСП в творческата индустрия? Кои са дейностите и инициативите на
EUIPO, свързани с културата, и как те обслужват МСП?

След уебинара участниците ще получат отговори на въпросите:


Как мога да участвам в поканата за представяне на предложения на EIT за новата KIC EIT
Култура и творчество?
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Как да защитя идеите си по време на процеса на създаване и представяне?



Как правата на ИС подпомагат генерирането на приходи в творческата и културната
индустрия?



Как да защитя моята марка и дизайни от нарушители (копия) и конкуренти?



Как инициативата на EUIPO „Ideas Powered“ и други дейности, свързани с културата,
могат да подкрепят моя бизнес при създаването на моята IP стратегия?

За повече информация и регстрация за уебинара може да проследите тази препратка.
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Работен семинар от менторската инициатива на Европейския
научноизследователски съвет

Краен срок за заявяване на участие: 24 септември 2021 г.
Институтът за хуманитарни науки (Institut für die Wissenschaften vom Menschen, IWM), Виена е
независим институт за напреднали изследвания в областта на хуманитарните и социалните
науки. Заедно с Полската академия на науките (Polska Akademia Nauk, PAN) и подкрепа от
полското министерство на науката и висшето образование (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego), IWM създаде менторска инициатива за кандидати по конкурсите Starting and
Consolidator Grants на Европейския научноизследователски съвет (ERC) от Централна, Източна и
Югоизточна Европа. Тази менторска инициатива е насочена по-специално към изследователи
в областите история, антропология, политология, социология, наука и технологични
изследвания, както и културни и литературни изследвания, които се очаква да бъдат
представени през 2022 – 2023 г.
Целта е да се предоставят на кандидатите индивидуални съвети относно развитието на
академичното съдържание на техните проекти чрез интензивна дискусия помежду им и с
утвърдени учени, които са били членове на оценителни комисии на ERC, или които са били
бенефициенти на ERC стипендии и ще бъдат ментори в рамките на инициативата. Работните
срещи на инициативата се фокусират изключително върху концепцията и дизайна на
академичните изследователски проекти и имат за цел да допълнят работата на националните
контактни звена (NCPs) за ERC.
Следващият работен семинар ще се проведе дистанционно на 5-6 ноември 2021 г. Участието е
безплатно. Работният език на семинара е английски.
Местата са ограничени, затова е необходимо желаещите да кандидатстват за участие не покъсно от 24 септември 2021 г. като проследят тази препратка. Следващ семинар е планиран за
2022 г.
Допълнителна информация на английски език можете да намерите като проследите тази
препратка.
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COST Info Day – online session

На тази онлайн сесия може да научите за ролята на COST в насърчаването и разпространението
на научните постижения, ролята и въздействието на програмата и как да изпратите или да се
свържете с COST Actions.
Целта на уебинара е да предостави информация на изследователите и иноваторите относно
възможностите за работа в мрежа, предоставяни от COST, как да се включат в COST Actions, как
да подготвят предложение. Информационната сесия ще включва и разказ на изследовател за
ползите от участието в действия по COST, последвано от време за въпроси и отговори.
Събитието ще се проведе на 1 октомври от 11:00. Линк за събтието може да намерите като
проследите тази препратка. (код за участие: 666269)
Повече информация може да намерите като прослетите тази препратка.
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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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