
KONSTANTIN 

PRESLAVSKY 

UNIVERSITY 

S H U M E N  

Ш У М Е Н С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т  

“ Е П И С К О П  К О Н С Т А Н Т И Н  П Р Е С Л А В С К И ”  

 

 
 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН   

                                                     м.ЯНУАРИ 

                              

   

 

 

 

2022 

 

 

 



СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии.................................................3 

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните средства за 

гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant 

Call......................................................................................................................................................................4  

Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова 

Европа“...............................................................................................................................................................5 

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ   

„Нов европейски Баухаус“: започва приемането на кандидатури за наградите за 2022 

г..........................................................................................................................................................................6  

Награда на UNESCO-Russia Менделеев за 2022 г. в областта на фундаменталните науки.....................8 

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Международна конференция за научноизследователски инфраструктури – ICRI..................................9 

Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award 2022......................10 

Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма “Mария Склодовска-

Кюри”..............................................................................................................................................................11 

Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред изследователите 

(подпомагане на политики)..........................................................................................................................12 

Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за знания и иновации 

(ОЗИ) „Култура и творчество“.....................................................................................................................13 

Конкурс „Талант на годината“ ще излъчи Топ студентите на България.................................................14 

Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от Германската служба за 

академичен обмен (DAAD............................................................................................................................15 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми...............................................................16 

НОВИНИ 

Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа...........................17 

Министерство на образованието и науката с предложение за докторски програми от Европейския 

университетски институт..............................................................................................................................18 

Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2021-2022.....................................................19 

Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към петте борда на 

мисиите към Рамковата програма на ЕС.....................................................................................................20 

Конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“....................................................................21 

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

индустрии........................................................................................................................................................22 

Уебинар на тема „Избягване на грешки при деклариране на разходите за персонал по проекти по 

„Хоризонт 2020“.............................................................................................................................................23 



 

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

 

Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии 

 

Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) обяви класирането по следните конкурси: 

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1358 

– „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2021 год.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“:  https://www.fni.bg/?q=node/1359 

–  Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ 

Пълен списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на Фонд 

„Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1369 

Ще бъдат подкрепени повече от 160 български научни проекта на обща стойност над 21,5 млн. 

лв., като 34 от тях са на млади учени и постдокторанти. Научните проекти са от всички научни 

области, като сред част от темите са:  нови математически модели за анализ на големи данни с 

приложения в медицината и епидемиологията; продължителност на имунната памет след имунизация 

срещу КОВИД-19; порести графен-базирани йерархични материали за опазване на околната среда; 

дигиталното разделение и социалните неравенства; изследване и приложение на алгоритми за 

машинно обучение при анализ и разработка на високо сигурен софтуер; комплексна оценка на 

генетични и екологични фактори, свързани със загубите на медоносни пчели в България; жените в 

българската литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни 

паметници и много други. 

Сред темите на проектите на млади учени и постдокторанти са: ефект на комбинирано прилагане на 

антивирусни съединения срещу ентеровируси; биосензори базирани на седиментни микробни 

горивни клетки за мониторинг и биоремедиация на замърсени с тежки метали води; слабо изследвани 

катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики и други. 

В конкурса за  „Българска научна периодика – 2022 г.” ще бъдат финансирани повече от 60 

български научни издания, като проектите са на стойност над 418 000 лв. 

В момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна 

програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както и 

подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН с годишен бюджет за финансиране на 

проекти от 1,4 млн. лв. 

Всички резултати от вече приключилите конкурси, както и обявите за нови възможности за 

финансиране, можете да намерите на официалния сайт на  Фонд „Научни 

изследвания“: www.fni.bg . 

https://www.fni.bg/?q=node/1358
https://www.fni.bg/?q=node/1359
https://www.fni.bg/?q=node/1369
http://www.fni.bg/


 

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните 

средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced 

Grant Call 

               

  

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

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

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

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

да осигурят най-добрите условия за насърчаване на тяхната научна работа. Научните 

постижения са единственият критерий за оценка. 

 

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и 

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

по-специално: 

Работната програма на ERC 2021 г., Правилата за представяне на финансова подкрепа от 

Европейския изследователски съвет и свързаните с тях методи и процедури за партньорска 

проверка и предложение оценка, свързана с конкретната програма за изпълнение на Horizon 

Europe и Модел на споразумение за безвъзмездна помощ (грантово споразумение), използван 

от ERC. 

Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични изследователски 

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

тази препратка. 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1

%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-

%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-

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

 

 

              

 

 

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/


Първите покани за представяне на предложения по програмата „Цифрова Европа“ 

 

Европейската комисия пусна първите покани за предложения в рамките на програмата „Цифрова 

Европа“ на 17 ноември 2021 г., след приемането на работните програми, които разпределят близо 2 

милиарда евро за инвестиции, насочени към напредък в цифровия преход. Поканите са отворени за 

фирми, организации и публични администрации от държавите-членки на ЕС, както и организации от 

други държави, асоциирани към програмата „Цифрова Европа“. 

Тези безвъзмездни средства ще бъдат насочени към инвестиция от над 415 милиона евро в cloud to 

edge infrastructure, пространства за данни, изкуствен интелект (AI), квантова комуникационна 

инфраструктура, за подобряване на цифровите умения на хората и проекти, които насърчават по-

безопасен интернет, борба със сексуалното насилие над деца , и дезинформация, до края на 2022 г. 

Освен това инвестициите в киберсигурността ще надхвърлят 43 милиона евро за предоставяне на 

подкрепа за киберсигурността в здравния сектор, както и разполагането на мрежа от национални 

координационни центрове, които да помогнат на държавите-членки да прилагат съответното 

законодателство на ЕС за киберсигурност, също до края на 2022 г. 

Отваря се и първата покана за представяне на предложения за създаване и внедряване на мрежата 

на Европейския център за цифрови иновации (EDIH). Тези центрове ще подкрепят частни компании, 

включително МСП и стартиращи предприятия, и публичния сектор в тяхната цифрова 

трансформация. Допълнителни покани ще бъдат публикувани в началото на 2022 г. 

Цифровата сфера, промишленост и космическо пространство е част от клъстерите от Рамковата 

програма „Хоризонт Европа“. В тази връзка се очаква синергия по отношения на финансирането на 

предизвикателствата между Хоризонт Европа, Цифрова Европа, както и други механизми и 

програми. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horizoneu.mon.bg/novini/evropejskata-komisija-startira-programata-cifrova-evropa/
https://horizoneu.mon.bg/novini/evropejskata-komisija-startira-programata-cifrova-evropa/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
https://horizoneu.mon.bg/vodeshti-tehnologii-v-industrijata/informacionni-i-komunikacionni-tehn/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital


ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

„Нов европейски Баухаус“: започва приемането на кандидатури за наградите за 2022 г. 

 

Срокът за подаване на кандидатурите изтича на 28 февруари 2022 г. в 19:00 ч. 

централноевропейско време. 

От 18 януари 2022 г. започна приемането на кандидатури за наградите „Нов европейски Баухаус“ за 

2022 г. След успеха на първoто издание, за което бяха получени над 2000 кандидатури, през 2022 г. 

ще бъдат наградени нови вдъхновяващи примери за трансформациите, които инициативата иска да 

постигне в нашето ежедневие, жизнени пространства и преживявания. Както и при първото издание, 

с наградите „Нов европейски Баухаус“ за 2022 г. ще бъдат отличени идеи на млади таланти, както и 

съществуващи проекти за устойчивост, приобщаване и естетика, с които Европейският зелен пакт ще 

достигне до хората и местните общности. 

Награди ще бъдат присъждани на проекти и идеи, които допринасят за красиви, устойчиви и 

приобщаващи места в четири категории: 

 възстановяване на връзката с природата; 

 възстановяване на усещането за принадлежност; 

 отдаване на приоритетно значение на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това; 

 насърчаване на интегрираното, дългосрочно и обхващащо целия жизнен цикъл мислене в 

промишлената екосистема. 

Категориите отразяват четирите тематични оси на трансформацията на инициативата „Нов 

европейски Баухаус“. Те бяха набелязани по време на „етапа на съвместно проектиране“ на 

инициативата с участието на хиляди хора и организации, които допринесоха със своите виждания и 

опит. Кандидатурите ще бъдат оценявани въз основа на трите главни ценности на инициативата: 

устойчивост, естетика и приобщаване. Насърчава се участието на кандидати от всички държави 

членки, а и от цял свят, при условие че техните проекти/идеи са разположени в Европейския съюз. 

Във всяка от тях има по две паралелни конкурсни направления: 

 „Нов европейски Баухаус“ — за съществуващи завършени примери през последните две 

години  

 „Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди“ — за концепции или идеи, предложени от 

млади творци на възраст под 30 години. 

В допълнение към 16-те награди, които ще бъдат присъден от журито (един победител и един 

подгласник за всяка категория и направление), чрез публично гласуване ще бъдат отличени още 

двама лауреати сред най-добрите кандидати. Общо 18 победители ще получат парична награда в 

размер до 30,000 EUR, както и комуникационен пакет, който ще им помогне да доразвият и 

популяризират своите инициативи. 



Срокът за подаване на кандидатурите изтича на 28 февруари 2022 г. в 19:00 ч. 

централноевропейско време. Кандидатите от всички националности и интереси са добре дошли, 

при условие че техните концепции, идеи и проекти се разработват или се намират физически в ЕС. 

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е екологичен, икономически и културен проект, който има 

за цел съчетаването на дизайн, устойчивост, достъпност, финансова достъпност и инвестиции, с оглед 

подпомагане осъществяването на Европейския зелен пакт. През септември 2021 г. инициативата 

премина от съвместно проектиране към изпълнение със съобщение на Комисията, в което се 

определят политическите действия и финансирането, за да се превърне инициативата в реалност. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en


Награда на UNESCO-Russia Менделеев за 2022 г. в областта на фундаменталните науки 

 

 

Краен срок за кандидатстване:15 майрт 2022 

  

До 15 март 2022 г. може да кандидатствате за международната награда в областта на 

фундаменталните науки UNESCO-Russia Mendeleev. 

Наградата, финансирана от Руската федерация и UNESCO, има за цел да награди учените, 

които работят, за да гарантират, че науката служи в полза на обществото и повишава осведомеността 

за научни ценности. Тя присъжда ежегодно на двама учени, които използват потенциала на 

фундаменталните науки, допринасяйки към върховите постижения на научните изследвания, към 

развитието на базовото научно образование и популяризиране, или към международно или 

регионално сътрудничество. По този начин UNESCO възнамерява не само да подкрепи работата и 

ангажираността на жените и мъжете в науката, но и за насърчаване на младите хора, и по-специално 

момичета, да започнат кариера в тази област. 

Наградата се състои от парична награда от 250 000 щатски долара, златен медал и грамота за всеки от 

двамата победители. 

Всички кандидатури  се подават онлайн чрез шаблон, наличен на уебстраницата от наградата до 15 

март 2022 г., на английски или френски език. 

Повече информация може да намерите на уебстраницата на наградата, както и по имел 

на mendeleevprize@unesco.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize/apply
mailto:mendeleevprize@unesco.org


КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Международна конференция за научноизследователски инфраструктури – ICRI 

 

 

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на среща на лидери в областта на 

научноизследователските инфраструктури – техните потребители, политици и заинтересовани 

страни. Градът ще бъде домакин на Международната конференция за научноизследователски 

инфраструктури, голямо световно събитие, глобален форум, насърчаващ сътрудничеството и 

дискусиите за важността на научноизследователските инфраструктури. Събитието ще предлага и 

съпътстваща програма и ще бъде отворено за широката публика за първи път в своята история. 

ICRI 2022 гр. Бърно е по повод предстоящото Чешко председателство на Съвета на ЕС през втората 

половина на 2022 г. Той ще осигури платформа за дебати на високо ниво на политиците, операторите 

и потребителите на научноизследователската инфраструктура и всички заинтересованите страни в 

научните изследвания от цял свят за справяне с най-належащите проблеми на изследователските 

инфраструктури. 

Конференцията ще се проведе под егидата на Министерството на образованието, младежта и спорта 

на Чешката република, Университета Масарик и Централноевропейския технологичен институт в 

Бърно. Организаторите ще си сътрудничат тясно с Генерална дирекция за научни изследвания и 

иновации на Европейската комисия, която ще допринеси финансово за организацията на събитието 

чрез РП „Хоризонт Европа“. Като домакин на конференцията, Бърно ще укрепи позицията си на 

нововъзникващ научен и технологичен център в Централна Европа и ще се превърне в световен 

център за дебати на заинтересованите страни от изследователската инфраструктура от 19 до 21 

октомври 2022 г. 

Програмата ще включва също няколко странични събития, от които посещения на място в 

научноизследователски инфраструктури, разположени в Бърно. Организаторите също се стремят да 

достигнат до широката публика – нова характеристика на конференцията ще бъде така наречената 

„гражданска програма“, изготвена в сътрудничество с местни институции като Обсерваторията в 

Бърно или VIDA! Science Centre. Накрая, но не на последно място, срещата на Европейския 

стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) ще се проведе в Бърно през 

същата седмица. 

За повече информация следете официалния сайт на събитието – International conferenceon research 

infrastructures (icri2022.cz) 

 

 

 

 

https://horizoneu.mon.bg/
https://www.hvezdarna.cz/en/about-us/
https://www.hvezdarna.cz/en/about-us/
https://vida.cz/
https://www.esfri.eu/
https://www.esfri.eu/
https://www.icri2022.cz/
https://www.icri2022.cz/


Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award 2022 

 

Конкурсът е отворен за кандидатстване до 8 март 2022 г. 

Европейската комисия стартира ново издание на наградата Horizon Impact Award, награда, посветена 

на финансирани от ЕС проекти, чиито резултати са създали обществено въздействие в цяла Европа и 

извън нея. Наградата признава и награждава най-влиятелните и въздействащи резултати от проекти в 

рамките на Horizon 2020 (2014-2020) и нейния предшественик – 7-та рамкова програма (FP7, 2007-

2013). 

След успеха на пилотните издания през 2019 и 2020 г., Horizon Impact Award 2022 се завръща с 

увеличена парична награда и повече победители. Изданието за 2022 г. вече ще има шест шампиони, 

всеки от които ще получи по 25 000 евро. 

Наградата ще подчертае конкретни постижения, които имат доказуема стойност за обществото, и ще 

засвидетелства признание на хората, които са работили по тях. 

Конкурсът е отворен само за проекти по РП7 и Хоризонт 2020, които са приключили до края на 

конкурса и които могат да докажат тяхното въздействие. Всеки от шестимата победители ще получи 

25 000 евро. 

Конкурсът е отворен за кандидатстване до 8 март 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на 

специална церемония по награждаването в Брюксел през 2022 г. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-impactprize


Конкурс за стипендии за опитни изследователи по програма “Mария Склодовска-

Кюри” 

 

 

 

Краен срок за кандидатстване – 24 февруари 2022 г. 

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет стипендии “Мария Склодовска-

Кюри” в рамките на програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни изследователи с 

висок потенциал.  

Програмата предоставя изключителни възможности за обучение, за да подготви 

стипендиантите за бъдещето им като част от новото поколение научни лидери във и извън 

академичните среди, като дава свобода на стипендиантите да установят свои собствени 

изследователски направления. 

Поканата за участие в EuroTechPostdoc2 за 2022 г., предлагаща 35 стипендии е с краен срок 

за кандидатстване 24 февруари 2022 г.  

Повече информация може да бъде намерена в приложената брошура, на уебсайта на 

програмата EuroTechPostdoc2 (eurotech-universities.eu) и в електронната страница на 

Euraxess EuroTechPostdoc2 – a Marie Skłodowska-Curie fellowship programme | EURAXESS 

(europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/12/etpd2-brochure-call-2-november-2021.pdf
https://postdoc2.eurotech-universities.eu/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/eurotechpostdoc2-%C2%A0marie%C2%A0sk%C5%82odowska-curie%C2%A0fellowship-programme
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/eurotechpostdoc2-%C2%A0marie%C2%A0sk%C5%82odowska-curie%C2%A0fellowship-programme


Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред 

изследователите (подпомагане на политики) 

 

 

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г. 

Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел 

повишаване на капацитета в областта на „еvidence for policy“ – политиката основана на факти 

сред изследователите в страните от ЕС. 

Участниците, които завършат обучението за обучители, ще бъдат подготвени да проведат 

двудневен курс на обучение на изследователи в своите държави-членки, като по този начин 

ще помогнат на изследователите да окажат по-голямо въздействие върху политиката. 

От кандидатите се изисква да кандидатстват по двойки. Курсът изисква двама “местни 

обучители”: 

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

 един с минимум 3-годишен опит в груповото подпомагане. 

Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г. 

Препратка към поканата в платформата Knowledge4Policy бихте могли да откриете през 

връзката Call for applications: Training-of-Trainers – Evidence for policy course  | Knowledge for 

policy (europa.eu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/call-applications-training-trainers-evidence-policy-course_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/call-applications-training-trainers-evidence-policy-course_en


Европейският институт за иновации и технологии с покана за проекти за Общност за 

знания и иновации (ОЗИ) „Култура и творчество“ 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 24 март 2022 г. 

 

На 26 октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обяви покана за 

представяне на проектни предложения в рамките на новата им, девета поред, Общност на 

знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите 

сектори и индустрии. 

В тази връзка, EIT кани консорциуми от организации в областта на културните и творческите 

сектори и индустрии да кандидатстват, като представят своята визия в тази област.  

Представената стратегия следва да обедини триъгълника на знанието (образование, научни 

изследвания и бизнес), като целта е да се стимулира конкурентоспособността и устойчивото 

развитие на европейските индустрии в тази област. 

EIT планира провеждането на уебинари, които ще са с фокус върху новия конкурс. Те ще 

се проведат на 9, 16, 30 ноември и 7 декември от 11:00 ч. българско време. Повече 

информация за тях може да намерите ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://horizoneu.mon.bg/evropejski-institut-za-inovacii-i-teh/
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021


Конкурс „Талант на годината“ ще излъчи Топ студентите на България 

 

 

Кандидатстване до 20 февруари 2022 г. 

Конкурсът „Талант на годината“ ще излъчи Топ Студентите на България за 2022 г. в 10 категории. 

Победителите във всяка категория ще спечелят: 

Приз “Топ Талант” 

Материални награди 

Категории: 

Информационни и комуникационни технологии 

Технически Науки 

Дизайн, Архитектура, Строителство и Геодезия 

Журналистика и Медии 

Маркетинг, Реклама и PR 

Икономика, Бизнес и Финанси 

Лингвистика, Филология и Психология 

Медицина и Фармация 

Право и Администрация 

Кандидатстване до 20 февруари 2022 

Включи се или номинирай приятел! 

Всичко за конкурса можете за прочетете тук  

 

 

 

https://talentclub.bg/talent-of-the-year/


 

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/


Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми 

 

Крайният срок за подаване на документи е през месец май. 

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. 

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

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Българо-американската комисия за 

образователен обмен “Фулбрайт”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/
https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/


НОВИНИ 

Информационен ден за възможностите и поканите на програмата Хоризонт Европа 

 

Краен срок за заяввяване на участие: 23 януари 2022 г. 

На 25 януари 2022 г. Съветът за наука и технологии в Малта ще организира Информационен ден за 

възможностите и поканите на програмата Horizon Europe в рамките на тематичните клъстери. В 

информационният ден ще бъде включена и сесия за посредничеството, която ще бъде възможност за 

амбициозните кандидати да представят своите интереси в програмата. 

Това събитие е отворено за всички желаещи както малтийски, така и чуждестранни. Получените 

профили за търсене на партньори ще бъдат показани и участниците ще могат да разглеждат списъка с 

търсения на партньори, които възнамеряват да подадат за покани през 2022 г., а след това и 

възможност да се свързват с тях. 

По-долу ще намерите формуляра за попълване за търсене на партньор. Формулярът изпращайте до 23 

януари 2022 г. на horizon.malta@gov.mt. 

Partner Search.Template 

За да вземете участие в събитието е неободима предварителна регистрация. 

Пълната програма на събитието може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/01/partner-search.template.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkqlDy0jVqfirYxtahJXNqrrBgSkJhJ72ViLH7AmoxnwVeRA/viewform
https://mcst.gov.mt/wp-content/uploads/2022/01/HE-info-event-agenda.docx


Министерство на образованието и науката с предложение за докторски програми от 

Европейския университетски институт 

 

 Кандидатстването за следващата академична година се извършва онлайн до 31 януари 2022  

Европейският университетски институт (ЕУИ) предлага обучение на докторанти по програми и 

научни изследвания в следните области: 

Икономически науки: 

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-economics 

Политически и социални науки: 

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-political-and-social-sciences 

Юридически науки: 

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-law 

История и цивилизация: 

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-history-and-civilization 

България е член на ЕУИ от 2016 г., като ежегодно се осигурява стипендия за един докторант в някоя 

от изброените области в размер на 1315 евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На 

одобрения кандидат се полагат и средства за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. 

Първите три години от следването се покриват от изпращащата страна, а четвъртата и последната 

година от следването е за сметка на ЕУИ. Информация за пълните финансови условия за всяка от 

четирите области е достъпна в горепосочените линкове. 

Националните критерии към кандидатите за предоставяната от Министерството стипендия за 

обучение на докторанти в ЕУИ са: 

 Кандидатът следва да е български гражданин (без оглед на държавата, в която пребивава) или 

гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, пребивавал постоянно в България 

не по-малко от 5 години към крайния срок за кандидатстване; 

 Към датата на започване на обучението (1 септември 2022 г.) кандидатът следва да е 

придобил образователно-квалификационна степен „магистър“; 

 Кандидатът трябва да има минимален среден успех от дипломата за придобита ОКС 

„магистър“ – Много добър 5.00 или съответния еквивалент от системата за оценяване в 

държавата, в която е придобита степента. 

За повече информация: www.eui.eu/phd 

 

 

 

https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-economics
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-political-and-social-sciences
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-law
https://www.eui.eu/apply?id=doctoral-programme-in-history-and-civilization
http://www.eui.eu/phd


Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2021-2022 

 

Краен срок за кандидатстване: 31.01.2022 

За 10-а поредна година Българска фондация Биоразнообразие подкрепя науката в България чрез 

своя фонд за финансиране на студентски дипломни работи. 

Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация 

и журналистика, социални дейности, политически науки и икономика.  

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, 

магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа 

попада в тематиката на конкурса и е свързана с България. 

  

Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните 

промени, в едно от трите направления по-долу: 

- климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. 

изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания 

на видове и върху екосистемните услуги 

- възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, 

чрез решения, базирани на природата (nature based solutions),  зелени иновации, въвеждане и/или 

прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на 

обществената информираност; 

- взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в 

природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и 

икономиката. 

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да 

представят своите предложения до 31.01.2022 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg    

 

По-подробна информация за критериите за оценка и условията за отпускане на финансова подкрепа и 

сключване на договор за спонсорство може да намерите в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. 

  

За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Йорданка Динева - координатор “Game On | 

Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896798902,  

gameon@biodiversity.bg 

 

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the 

climate change end the game“, чрез съ-финансиране от програма DEAR (Development Education 

Awareness Raising) на Европейската комисия. 

 

mailto:gameon@biodiversity.bg
https://bbf.biodiversity.bg/bg/Konkurs-za-finansirane-na-studentski-diplomni-raboti-2021-2022.p2356
mailto:gameon@biodiversity.bg


Покана за заявяване на интерес от страна на експерти които да се присъединят към 

петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС 

 

Крайният срок за кандидатстване е 02 февруари 2022 г., 17:00 ч. /CET/. 

Европейската комисия публикува открита покана за заявяване на интерес от страна на експерти, 

които да се присъединят към петте борда на мисиите към Рамковата програма на ЕС за научни 

изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).  Експертите ще имат задача да изпълняват 

консултативни функции при изпълнението на мисиите на ЕС. Всеки борд ще включва до 15 лица. 

Петте мисии на ЕС са, както следва: 

Адаптиране към изменението на климата; 

Рак; 

Възстановете нашия океан и води; 

Неутрални от гледна точка на климата и интелигентни градове; 

Сделка за почвата за Европа. 

Поканата за кандидатстване е достъпна онлайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/calls-application?lang=en


Конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“ 

 

 

Конференцията ще се проведе на 8 и 9 февруари 2022 

Хоризонт Европа е най-голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС и вече е в ход. 

През пролетта на 2021 г. Европейската комисия започна да публикува покани за предложения от 

участници в научни изследвания и иновации и оттогава разяснява повече подробности за 

индустриалните партньорства, изследователските мисии и сътрудничеството със страни извън ЕС. 

Как върви програмата? В тази годишна конференция на Science|Business Network, членове и гости ще 

предложат първите публични оценки на Хоризонт Европа: 

 Как работи процесът по кандидатстване и оценка? 

 По-прости или по-сложни ли са индустриалните партньорства от Хоризонт 2020? 

 Колко успешен изглежда сега, че Хоризонт Европа може да бъде в заявените си цели да 

помогне за решаването на изменението на климата, да подобри здравето и да управлява 

цифровия преход? 

 Как върви сътрудничеството със страни извън ЕС? 

 Ще успее ли Horizon да преодолее разликата в иновациите Изток-Запад? 

Конференцията ще се проведе на 8 и 9 февруари, а регистрацията за нея е задължителна. 

Повече инфорамеция може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sciencebusiness.net/
https://sciencebusiness.eventsair.com/horizon-europe-the-first-assessment/registration/Site/Register
https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment?fbclid=IwAR0cyVPLvL2Nz3IElYEJ-tdCa9u0WLCY3UCCPtoGgjuu-VDUp7eyykA3xE8


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 

 

 

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://eit.europa.eu/news-events/news/evaluation-criteria-eits-upcoming-call-proposals-published
https://eit-culture-creativity.b2match.io/
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021
https://eit.europa.eu/our-activities/call-for-eit-communities/2021/faq
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-cannes-next-creating-new-opportunities


Уебинар на тема „Избягване на грешки при деклариране на разходите за персонал по 

проекти по „Хоризонт 2020“ 

 

Уебинарът ще се проведе на 16 февруари 2022 г., от 11:00 до 13:00 ч. (българско време) 

Европейската комисия организира уебинар на тема „Избягване на грешки при деклариране на 

разходите за персонал проекти по „Хоризонт 2020““.  

Уебинарът ще се проведе на 16 февруари 2022 г., от 11:00 до 13:00 ч. (българско време).  

Не е необходима предварителна регистрация.  

Уебинарът е предназначен за координатори на проекти/грантове, участници в проекти и други 

заинтересовани страни. 

Повече информация можете да намерите на уебсайта на събитието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm


 

 

Всички предложения в бюлетина с изтекли дати качваме предварително в сайта на 

ШУ, в секция Център за проектна дейност / Програми и конкурси, Новини и 

събития/ 
 

 

 
 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 1, стая 536 

тел. 054 830 495, вътр. 214 
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