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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

EIT стартира покана за 12 милиона евро за насърчаване на иновациите и 

преквалификацията в европейското висше образование 

 

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 

февруари 2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г.   

Новообявената покана ще мобилизира до 12 милиона евро финансиране от Европейския 

институт за иновации и технологии за висшите училища и техните партньори.  

Нова характеристика на тазгодишната покана ще бъде специален акцент върху обучението 

на технически таланти във висшето образование, в съответствие с новата водеща програма 

на EIT: Deep Tech Talent Initiative, която ще обучи един милион европейски таланти до 2023 

г.  

По поканата ще бъдат избрани до 16 проекта на консорциуми състоящи се от академични и 

неакадемични организации от държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Хоризонт 

Европа. Тази покана идва след успеха на предишните две покани на инициативата, когато 

близо 50 проекта, включващи 290 висши училища и 300 неакадемични организации 

получиха еврпоейско финансиране.  

Организациите се насърчават да започнат подготовката по своята кандидатура, като пълния 

текст на поканата е вече публикуван на уебсайта на инициативата.  

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 

2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г. Повече информация и 

полезни материали може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit-hei.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher


Отворена покана от EIT RAW MATERIALS 

 

 

 

Поканата за проекти в областта на иновациите и образованието вече е отворена за 

подаване на проектни предложения. Повече информация по темата можете да 

намерите ТУК. 

 Регистрацията и подаването на проектни предложения (draft proposals) е със срок до 26 

януари 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време); Срок за окончателно 

подаване: 11 май 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време). 

 Годишната покана за представяне на проектни предложения в областта на иновациите 

и образованието е възможност за иноваторите да получат признание за своите 

революционни идеи, водещи до пробив в сектора на суровините в Европа. EIT 

RawMaterials търси решения от потенциалните бенефициенти, с които да допринесе за 

оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

 

Годишната покана за иновационни и образователни проекти е възможност за иноваторите да 

увеличат максимално признанието на своите пробивни идеи сред водещите играчи в сектора 

на суровините в Европа. EIT RawMaterials търси решения от потенциални кандидати, за да 

допринесе за оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

EIT RawMaterials е единственият лидер в областта на суровините в света, който предлага 

платформа за сътрудничество за индустрията, научните изследвания и образованието. 

Поканата за иновационни и образователни проекти е възможност за финансиране за 

овластяване на сектора на суровините да изостави традиционните подходи и да разработи 

нови, разрушителни решения, които са от решаващо значение за установяването на най-

високите индустриални стандарти и укрепването на нашето глобално лидерство. 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/eitrawmaterials.eu/call-for-innovation-and-education-projects-open?e=0c7d66dac9


Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център 

 

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за 

изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни 

предприятия, като цяло публичен и частен сектор. 

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-

членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За 

ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към 

изследователската програма на Евратом. 

Предлагането на достъп до гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за: 

 подобряване на разпространението на научни знания; 

 повишаване на конкурентоспособността; 

 преодоляване на пропастта между научните изследвания и индустрията; 

 осигуряват обучение и изграждане на капацитет. 

Учените ще имат възможност да работят в следните области: 

 ядрена безопасност и сигурност (Euratom Laboratories); 

 химия; бионауки/науки за живота; 

 физически науки; 

 ИКТ; 

Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на изготвянето на 

политики на ЕС. 

Повече информация за групите научни инфраструктури, до които JRC предоставя достъп 

може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-research/open-access-jrc-research-infrastructures_en


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Многостранен конкурс за 

научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“ 

 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 16 януари 2023 г. по 

електронен път 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-

техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 

колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в 

Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със 

съответните двустранни и многостранни договорености и националните законодателства на 

всяка от държавите.  

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед 

придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и 

мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и 

сътрудничество между научни организации от Република България и съответните държави. 

Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в 

Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните 

условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и 

финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са 

регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата 

процедура. 

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната 

договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или 

Фонд „Научни изследвания“ и партниращите институции от държавите партньори. 

Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и 

хуманитарни науки. 

1. Общ бюджет на конкурса: 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 400 000 лв. Финансирането по процедурата ще се 

извърши на два транша- 50 % от сумата от бюджета на Фонда за 2023 год. и 50 % от сумата 

от бюджета на Фонда за 2024 год. 

2. Максимален размер на финансирането за конкретен проект: 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура 

следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки 



отделен проект - 40 000 лв. 

Минимален брой участващи страни в проект – 3 страни. 

3. Срок за изпълнение на проекта: 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

4. Срок за подаване на проектните предложения 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 16 януари 2023 г. по електронен път 

към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на 

адрес https://enims.egov.bg/ , като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, 

трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от 

документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на 

базовата организация. 

Срокове по конкурса: 

- Обявяване на конкурса – до 9 ноември 2022 г. 

- Краен срок за подаване на проектни предложения – 16 януари 2023 г. 

- Размяна на списъците с подадените проекти - 30 януари 2023 г. 

- Размяна на резултатите от оценяването на проектите - 10 юни 2023 г. 

- Взимане на съвместно решение за финансиране от Смесена комисия - юни 2023 г. 

- Старт на проектите – юли 2023 г. 

Всичко за конкурка ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enims.egov.bg/
https://www.fni.bg/?q=node/1500


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 

ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ –

2022“ 

 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-

техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 

колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в 

Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със 

съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от 

държавите. 

 Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед 

придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и 

мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и 

сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. 

Допустимите кандидати - научни организации от Република България, са определени в 

Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните 

условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и 

финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са 

регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата 

процедура. 

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната 

договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или 

Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор. 

1. Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и 

хуманитарни науки. 

2. Общ бюджет на конкурса 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 450 000 лв.  

3. Максимален размер на финансирането за конкретен проект 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура 

следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки 

отделен проект - 40 000 лв. 

4. Срок за изпълнение на проекта 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 



5. Срок за подаване на проектните предложения 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 31 януари 2023 г. по електронен път 

към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на 

адрес https://enims.egov.bg/ , като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, 

трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от 

документа). 

Всичко за конкурса ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enims.egov.bg/
https://www.fni.bg/?q=node/1498


Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес 

планове 

 

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес 

планове на т. нар. общности на знанието и иновациите (ОЗИ, KICKs) на Европейския 

институт за иновации и технологии (2023-2025 г.) е публикувана и отворена от 1 юни т.г. 

на Портала за финансиране и търгове на ЕК.  

Бизнес плановете ще определят дейностите на ОЗИ през следващите години в рамките 

на индикативния бюджет на EIT в размер на 905 млн. евро. 

Тече подготовката и на т.нар. INNOVEIT WEEKS. Серията от събития е планирана за 

периода 15 септември до 11 октомври на 12 различни места в Европа. INNOVEIT WEEKS ще 

събере на едно място представители на индустрията, топ университети, стартиращи фирми и 

еднорози, водещи изследователи и учени, инвеститори и лица, разработващи политиките в ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eit_bg
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eit_bg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://eit.europa.eu/interact/events-minisite/innoveit-2022-eit-innovation-forum


Механизмът Hop on 

 
Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на 

Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи Европейското научноизследователско 

пространство (ЕНП) чрез разширяване на участието и разпространяване на високите 

постижения. Европейската комисия разработва и прилага различни инструменти с цел 

намаляването на различията и разделението в резултатите от научните изследвания и 

иновации (НИИ). 

Мехнанизмът „Hop on“ дава възможност за включване и интегриране на 

допълнителен участник от държавите-членки с недостатъчно високи резултати в НИИ към 

текущ проект по Втори стълб на Хоризонт Европа или по програмата Pathfinder на 

Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия 

партньор, изпълняващ съответна допълнителна задача в проекта. Задължително условие е и 

всички партньори в съществуващия консорциум да одобрят присъединяването на новия 

партньор. 

Подробна информация за механизмът Hop on Facility може да намерите на портала на 

Европейската комисия Funding & tender opportunities, както и във файла по-долу. 

Информационна брошура – Механизъм Hop on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-widera-2022-access-07-01
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/06/informaczionna-broshura-mehanizam-hop-on.pdf


ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

Уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита на академичната свобода на 

ниво ЕС?“ 

 

Европейският парламент организира уебинар на тема „Как да осигурим приложима защита 

на академичната свобода на ниво ЕС?“ на 28 ноември 2022 г. 

Академичната свобода е универсално право и е от съществено значение за качеството на 

образованието, преподаването и научните изследвания. Той е двигател на иновациите, 

повишава капацитета на учените и студентите да придобиват и генерират знания и по този 

начин защитава капацитета на обществата за саморефлексия. Въпреки че държавите и 

университетите по света отдавна са се ангажирали да зачитат и защитават академичната 

свобода, тя остава слабо разбрана – и е атакувана на много места. 

Конференцията на високо ниво на STOA относно академичната свобода в Европа ще покани 

всички съответни институционални заинтересовани страни и академичните среди да обсъдят 

как да наложат защитата на академичната свобода в ЕС. Председателят на Европейския 

парламент Роберта Метсола ще стартира новата инициатива на STOA „Форум на ЕП за 

академична свобода“, която планира да изготви наистина независим доклад, годишен 

Монитор на академичната свобода. 

Уебинарът ще се излъчва на живо на официалния сайт на ЕП, където може да намерите и 

програмата на събитието. 

Запис от уебинара тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/stoa/en/events/details/how-to-provide-enforceable-protection-fo/20221103WKS04661
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/panel-for-future-of-science-and-technology_20221128-1500-SPECIAL-STOA


Уебинари на Elsevier: Ноември – Декември 

 

Издателство Elsevier обяви дати за обучителни уебинари за ползване на платформите на издателството. 

Напомняме ви, че през м. юни 2022 г. Министерството на образованието и науката а сключи ново 

тригодишно споразумение с Elsevier. Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното 

споразумение, изтекло в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите 

предоставени за българските бенефициенти. 

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват на абонамента, 

който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и организирането на разширен 

семинар за развитието на научната дейност в системата на висшите училища.Най-големият успех на 

споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за „Открит достъп“. Повече 

информация за споразумението може да намерите тук. 

В таблиците по-долу може да намерите всички планирани обучителни сесии през м. ноември и м. 

декември 2022 г. 

 

ScienceDirect and Scopus webinars for researchers, PhD students & librarians 

Title Description 

ScienceDirect 

– overview 

and key 

features 

The webinar will focus on key features of ScienceDirect that will help scientific and academic 

audience to become more efficient and productive in their research. 

Date: 

November 9, 

2022 

Time: 2 p.m. 

CET 

Register: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_mxv0_2uVRtqhyay3v-yGdg 

Access code: 820706 

Academic 

Integrity – 

In this webinar we look at some definitions for plagiarism and offer practical advice on how 

you can steer clear of this unethical behavior. You’ll come away with a clear understanding of 

https://www.elsevier.com/
https://naukamon.eu/nov-razshiren-dogovor-na-balgariya-s-elsevier-za-perioda-2022-2025-g/
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_mxv0_2uVRtqhyay3v-yGdg


 

 

 

 

Elsevier Online Training Hub (November – December 2022) 

  

Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe 

Plagiarism and 

how to avoid 

it 

what constitutes plagiarism and the forms of original work it applies to. You’ll learn the 

principles and importance of correct citation. 

Date: 

November 10, 

2022 

Time: 1 p.m. 

CET 

Register: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tYX5TqGoTNa9xHS3Ap-BYg 

Access code: 310497 

ScienceDirect 

and Scopus – 

how to find 

relevant 

literature 

effectively? 

Join this training to learn principles of a smart journal search. Find out how you can best use 

Scopus to support you in your research projects. We will go through how to best build your 

search and narrow it down. The training includes several on-line workflow examples, and the 

participants are welcome to take active part. 

Date: 

December 7, 

2022 

Time: 2 p.m. 

CET 

Register: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_80TOSvuwRPizih-hizzbXA 

Access code: 465348 

Understanding 

Scopus author 

profiles 

  

This training provides insight into how profiles are created and curated, with tips for ensuring 

that your profile is correct and up-to-date. Author Profiles are increasingly important for 

assessing collaborators, providing you a competitive advantage when preparing job 

applications. 

Date: 

December 8, 

2022 

Time: 1 p.m. 

CET 

Register: https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3r0hcWA4RP2j_qOIYoLQNA 

Access code: 961928 

https://www.elsevier.com/en-xm/events/webinars/elsevier-training-and-demo-webinars
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tYX5TqGoTNa9xHS3Ap-BYg
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_80TOSvuwRPizih-hizzbXA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_3r0hcWA4RP2j_qOIYoLQNA


  

Date/Time (CET) Title 

08/11/2022; 11:00 SciVal Camp Autumn 2022. Day 1 

 
Main principles 

Join us to learn practical aspects of SciVal’s features. 

09/11/2022; 11:00 SciVal Camp Autumn 2022. Day 2 

 
Managing your workspace and reporting practices. 

Join us to learn practical aspects of SciVal’s features. 

10/11/2022; 11:00 SciVal Camp Autumn 2022. Day 3 

 
Updates overview. 

Join us to learn practical aspects of SciVal’s features. 

22/11/2022; 10:00 

Elsevier Author Workshop: How to write and publish 

Join us to learn authors’ tips and tricks to positively improve the quality of 

manuscripts and to increase your odds in publishing in reputable international 

journals. 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_cDBccA_tQ2iSiCnOeDqNaQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/4516601309753/WN_c6ce1UuORmKX1zrE1Z44KQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/4516601309753/WN_c6ce1UuORmKX1zrE1Z44KQ
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/4916599809748/WN_3skCF_E7S3-0rGG1hO8csg


23/11/2022; 10:00 

Elsevier Author Workshop: How to find the right journal for your manuscript  

During the webinar, we will introduce authors to good practices for selecting 

journals to read and publish based on verified sources and information. 

24/11/2022; 10:00 

Elsevier Author Workshop: Best practices in publishing, an author panel 

discussion 

Join us for a panel discussion featuring some of CEE’s authors who successfully 

published in Elsevier journals. 

08/12/2022; 10:00 

Tips for effective and efficient reporting with SciVal 

Researchers and research administrator will learn how to prepare the reports on 

research performance using Scopus and SciVal and avoid common mistakes. 

13/12/2022; 11:30 

Elsevier RI on Air – A Q&A session with Galina and Bartek 

This interactive webinar is your chance to ask your questions from the CEE 

Region’s Elsevier experts at Research Intelligence. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3516599820000/WN_CXwCCdj-Q4iVJIMe-06nVA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3016599823911/WN_noP6vuSBTQu5Tc8S35bxrw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3016599823911/WN_noP6vuSBTQu5Tc8S35bxrw
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3716601317811/WN_7awy8GC4S6WjFDpvd92DuA
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/7916601326412/WN_cvGSiRwBTLKfsItwLQQrRw


Трети национален семинар по програма Коперник на ЕС за държавни, научни, бизнес и 

неправителствени организации 

 

Краен срок за подаване на пълен текст на докладите: 09.12.2022 г. 

 

Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-

БАН) (Copernicus Academy), сдружение GEO Polymorphic Cloud (Copernicus Relays) 

и Клъстер за Аеро-Космически Технологии, Изследвания и Приложения (CASTRA) 

организират III Национален семинар по програма Коперник който ще се проведе онлайн в 

рамките на два дни – 14/15.12.2022 г. 

За участие в събитието са поканени представители на държавни институции, местни 

администрации, научни и образователни институции, МСП и НПО, бизнес организации и 

заинтересовани страни. 

На 14.12.2022 г. /сряда/ ще се състоят Пленарна и Информационна сесии на семинара. В 

Пленарната сесия ще бъдат изнесени доклади от европейски и национални експерти, които 

ще представят съвременното състояние на програма на Европейския съюз за наблюдение на 

Земята от Космоса – „Коперник“ и връзката ѝ с други международни и национални 

програми, както и възможности за кандидатстване по тях. В Информационната сесия ще 

бъдат представени възможностите за достъп до данни и новостите по тематичните услуги, 

които предлага програма „Коперник“. 

На 15.12.2022 г. /четвъртък/, семинарът ще продължи с представяне на научни разработки, 

бизнес приложения и практически решения с използване на данни, продукти и услуги от 

програма „Коперник“. Следобедната сесия е посветена на обучение за нови методи, подходи 

и решения за достъп и работа с данни от програма Коперник. 

В случай, че вече работите с данните и продуктите на програма Коперник, ще се радваме да 

споделите опита си. Направете го като участвате с презентация на семинара в сутрешната 

сесия на 15.12.2022 г. 

Важни дати: 

 Регистрация за участие: 01.11.2022 г. до 09.12.2022 г. 

 Регистрация за участие с презентация: 01.11.2022 г. до 01.12.2022 г. 

http://www.space.bas.bg/
https://geopolymorphic-cloud.org/
https://castra.org/bg/about-us/
https://cope4bg2022.copernicus.bg/
https://www.copernicus.eu/bg


 Краен срок за подаване на пълен текст на докладите: 09.12.2022 г. 

Участието в събитието е без такса, като броят на участниците за всяка сесия е ограничен до 

500. 

Повече информация, предварителна програма и контакти при въпроси може да намерите 

на Интернет страницата на събитието. 

Регистрацията е отворена и може да я направите ТУК! 

Семинарът се организира с подкрешата на Caroline Herschel Framework Partnership Agreement 

на Европейския Съюз относно Copernicus User Uptake, съгласно споразумение за 

безвъзмездна помощ FPA 275/G/GRO/COPE/17/10042, проект FPCUP (Framework Partnership 

Agreement on Copernicus User Uptake), дейност No: 2019-1-4 „Програма за повишаване на 

осведомеността за Коперник в България – COPE4BG“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cope4bg2022.copernicus.bg/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIL7xoYK6vdK3OTEf1dyPOERqb3mIcb8OKqTHAlTxrkX7KA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXIL7xoYK6vdK3OTEf1dyPOERqb3mIcb8OKqTHAlTxrkX7KA/viewform
https://www.copernicus-user-uptake.eu/
https://www.copernicus-user-uptake.eu/


Четири нови уебинара за Хоризонт 2020 и Хоризонт Европа 

 

Европейската комисия организира през следващите няколко месеца четири нови 

уебинара – два за Хоризонт 2020 и два за Хоризонт Европа. 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Дата: 27 September 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event220927.htm (не е необходима регострация) 

Тема: Horizon Europe Coordinators’ Day on Grant Management 

Дата: 04 October 2022, from 09:30am to 12:40am (CET, Brussels time) 

Event website: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221004.htm (не е необходима регострация) 

Тема: Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? 

Дата: 20 October 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

Целева аудитория: Кандидати и бенефициенти, които са получили или ще кандадатстват за 

еднократни грантове 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221020.htm (не е необходима регистрация) 

Тема: Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants 

Дата: 30 November 2022, from 10:00am to 12:00am (CET, Brussels time) 

За повече информация: https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

guide/other/event221130.htm (не е необходима регострация) 

Тези уебинари са предназначени за национални контактни лица за Рамковата програма 

за научни изследвания и иновации, за координатори на грантове, участници в проекти и други 

заинтересовани страни. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220927.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221004.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221130.htm


Стажове в Съвместния изследователски център 

 

 
Съвместият изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи 

през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на 

Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими 

доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия, 

Германия, Италия, Холандия и Испания). 

Мястото на стаж може да бъде един от следните сайтове на JRC: Ispra (Италия), Geel 

(Белгия), Petten (Холандия) или Карлсруе (Германия). JRC е работодател с равни възможности, 

който насърчава разнообразието в своите приложения. 

JRC се фокусира върху укрепването на базата от знания за изготвяне на политики; 

глобални предизвикателства (здравеопазване; култура, творчество и приобщаващо общество; 

гражданска сигурност за обществото; цифрови, промишлени и космически; климат, енергия и 

мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда); 

иновации, икономическо развитие и конкурентоспособност; научни постижения; и 

териториално развитие и подкрепа за държавите-членки и регионите. За поканата от октомври 

2022 г. JRC се стреми да назначи редица научни стажанти в различни тематични области, в 

зависимост от организацията. Тематичните области са групирани в 18 полета, посочени в 

приложения файл. 

JRC Scientific Trainees – Call 2022 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/05/jrc-scientific-trainees-call-2022.pdf
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en


КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

 

Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност 

 

  

Краен срок за кандидатстване: 5 декември, 2022 

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 5-7 

стипендии. 

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

на календарната година. Крайният срок за подаване на документи е началото на месец 

декември, 2022 г. 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. 

Необходимо е: 

 Защитена докторска степен 

 Добро владеене на английски език 

 Покана от университет в САЩ 

 

За повече информация тук. https://www.fulbright.bg/ucheni/ 

Срокът за кандидатстване за Стипендии за аспиранти също е с крайна дата 5 декември, 

2022 г. 

https://www.fulbright.bg/aspiranti/ 

 

  

 

 

 

https://www.fulbright.bg/ucheni/
https://www.fulbright.bg/ucheni/
https://www.fulbright.bg/aspiranti/


Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за 

академичната 2023-2024 

 

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания 

София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, 

завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата 

за академичната учебна 2022/2023 година. 

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство. 

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории: 

 Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за 

творци/изследователи от различни сфери на изкуството. 

 Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат 

своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска 

специализация в Швейцария; 

 Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска 

степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна 

институция; 

 Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска 

степен. 

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница 

на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите. 

FCS ще избере стипендианти за академичната 2023-24 година до края на май 2023 г. 

Стипендиите за академичната 2024-25 година ще бъдат обявени онлайн от август 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cas.bg/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html


Стипендии от провинция Бавария за магистри и докторанти за академичната 2023/2024 

 

 

 

 

 

Краен срок: 1 декември 2022 г. (само за онлайн заявления) 

Провинция Бавария ще спонсорира стипендии за академичната 2023/24 година. Право на 

кандидатстване имат завършили от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, 

Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.  

Стипендиите са предназначени за финансиране на следдипломно обучение (т.е. магистърски 

програми), докторанти или едногодишни изследователски престой в баварски висши учебни 

заведения. Едногодишната стипендия обикновено може да бъде удължена два пъти до 3 

години. 

Стипендията се изплаща месечно (861,- €) и възлиза на 10 332,- € на година. Учениците с поне 

едно дете получават 1 021,- € на месец, което се равнява на 12 252,- € на година. 

Целта на годишната програма за стипендии е да подкрепи научното сътрудничество и 

академичния обмен между Бавария и Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

Повече информация може да намерите тук. 

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-

bavaria/index.html 
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Ежегоден конкурс за наградата „ЕВРИКА” за млад изобретател 

  

 

Краен срок за изпращане на заявки –не по-късно от 10 декември 2022 година 

      Фондация „ЕВРИКА” и Съюз на изобретателите в България органицират ежегоден 

конкурс за нагладата „ЕВРИКА” за млад изобретател.    

         Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 

години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 

декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои 

изобретения и/или изобретения, в които са съавтори.  

Представянето става чрез заявка, подробна автобиография, анотация и защитни 

документи от България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 

години, предхождащи присъждането на наградата. 

Заявката съдържа: 

– име, презиме и фамилия; 

– дата на раждане и месторождение; 

– адрес и телефон (служебен и домашен), e-mail; 

– списък на изобретенията с регистровите номера на заявките и номерата на защитените 

документи; 

– данни за ефективността (икономически, социална, екологично и др.) от внедряването; 

– данни за дяловото участие на автора в изобретенията. 

Към заявката се прилагат рецензии, изпитателни протоколи и други препоръчителни 

документи в подкрепа на качествата на кандидата и неговите изобретения. 

Наградата „ЕВРИКА” носи обществен престиж, почетен диплом, паметна статуетка, 

финансова подкрепа в размер на 1 000 лева за участие в научна специализация или 

краткосрочно обучение. На наградените ще бъдат предоставени и други възможности за 

реализация на изобретенията. 

Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември 2022 г. 

на адрес: София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. 

За справки: 02/981-51-81, 02/981-54-83 и 02/981-37-99, office@evrika.org. 

mailto:office@evrika.org.


Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) 

 

 

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета 

Всяка година Германската служба за академичен обмен (DAAD) подкрепя над 100 000 

немски и международни студенти и изследователи по целия свят – което я прави най-голямата 

финансираща организация в света от този вид. 

ДААД стипендии са насочени предимно към специализанти, докторанти и 

постдокторациии се присъждат за учебни и изследователски посещения в университети и 

извънуниверситетски изследователски институции в Германия. Сред учебните заведения, 

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

Кьолн, Хамбург, Щутгарт и др. 

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.  

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.  

Изчерпателен преглед на програмите за стипендии на DAAD е достъпен в базата данни 

за стипендии: www.funding-guide.de 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funding-guide.de/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/


НОВИНИ 

Oнлайн обучителна сесия на тема „Нововъведения и работа с Web of Science Core 

Collection“ 

 

Web of Science осигурява обучение за учени, докторанти и студенти за ползване на 

функционалностите от платформата Web of Science. 

Първата планирана онлайн обучителна сесия ще се състои на 16 ноември от 11:00 до 

12:00 часа в Zoom. 

Можете да се включите в сесията, използвайки линка по-долу: 

Тема: Нововъведения и работа с Web of Science Core Collection 

Дата/час: Nov 16, 2022 11:00 AM Sofia 

Линк към Zoom срещата: https://us02web.zoom.us/j/86772083890 

Поканите може да видите и във фейсбук страницата на Представителството на Web of 

Science за България. 
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Симпозиум на Европейския облак за отворена наука 

 

14 -17 ноември 2022  

Симпозиумът на EOSC е основното годишно събитие на EOSC и тази година ще се проведе в 

Прага, Чехия. 

Миналата година Съветът на Европейския съюз определи конкретните политически 

приоритети за 2022-2024 г. за създаването на Новото европейско изследователско 

пространство (ERA) като „зона, ориентирана към изследователите, базирана на ценности, 

отлични постижения, както и ориентирана към въздействието зона, в който изследователите, 

знанията и технологиите се подкрепят и могат да циркулират свободно.“ 

Европейският облак за отворена наука (EOSC) беше подчертан като ключ за улесняване на 

създаването на „наистина функциониращ вътрешен пазар за знания“, като позволява открито 

споделяне на знания и повторно използване на резултатите от научните изследвания. Като 

пространство за данни за наука, изследвания и иновации, EOSC следователно е основният 

фасилитатор за реализацията на Европейската стратегия за данни. 

Над 500 заинтересовани страни от министерства, политици, изследователски организации, 

доставчици на услуги, изследователски инфраструктури и изследователски общности от цяла 

Европа и извън нея се очаква да присъстват на симпозиума, за да обмислят ключовите 

постижения и стратегически предизвикателства на EOSC и да идентифицират приоритетите 

и конкретните действия в Европейско, национално и институционално ниво за ускоряване на 

прилагането на EOSC. 

Повече информация за събитието може да намерите тук. 

Запис на дните от симпозиума: https://events.eoscfuture.eu/symposium2022/2606111 
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Европейският институт за иновации и технологии стартира Deep Tech Talents Initiative 

за обучение на един милион европейски таланти 

 

На 11 октомври 2022 г. комисар Мария Габриел обяви стартирането на Deep Tech Talent 

Initiative, едно от водещите действия на новата Европейска програма за иновации. Съгласно 

тази инициатива Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще се насочи към 

един милион европейски таланти в областите на дълбоките технологии до 2025 г.  

Иновациите на дълбоките технологии се коренят в авангардна наука, технологии и 

инженерство, като често съчетават напредъка във физическите, биологичните и цифрови 

сфери и справяне с неотложните обществени нужди. На срещата на върха комисар Габриел 

покани партньори, заинтересовани страни и държави-членки да се присъединят към 

обещанието и да подкрепят усилията на EIT за постигане на амбициозната цел на 

инициативата. 

Инициативата, ръководена от EIT, ще осигури обучения в областите на дълбоките 

технологии, като съвременни материали и производство, изкуствен интелект, биотехнологии, 

блокчейн, роботика, фотоника, електроника, квантово изчисление, космическо пространство, 

устойчива енергия и чисти технологии във всички държави членки.  

Програмите ще бъдат отворени за всички европейски таланти от всички образователни 

нива, от ученици в средното училище до студенти от висше образование, професионалисти и 

предприемачи, както и всички доставчици на образование и обучение.  

Ще се обърне специално внимание на силното участие на жените, както и на страните 

с по-нисък капацитет за иновации. 

Повече информация на може да намерите на сайта на инициативата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eitdeeptechtalent.eu/


Нов разширен договор на България с Elsevier за периода 2022 – 2025 г. 

 

Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи през месец юни 2022 г 

Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на 

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и 

осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на 

издателството. 

Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло 

в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за 

българските бенефициенти. Достъпът до базите данни допринася за интеграция в 

Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно 

сътрудничество. 

Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват 

на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и 

организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на 

висшите училища. 

Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за 

„Открит достъп“.  

Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни 

списания, собственост на Elsevier.  

Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен 

достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай, 

че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда 

преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели. 

 Общо 100 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2022-28.02.2023; 

 общо 180 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2023-29.02.2024; и 

 общо 260 статии с открит достъп за абонатната година 01.03.2024-28.02.2025. 

Презентации: 

 EOAP_AG_DB_FixedQTY_Training_Jan2022 

 Elsevier_Bulgaria_ Publishing options 

 Supporting Bulgaria OA agreement 

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/eoap_ag_db_fixedqty_training_jan2022.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/elsevier_bulgaria_-publishing-options.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/07/supporting-bulgaria-oa-agreement.pdf


В презентациите може да разберете повече за работния процес по публикуване на статия с 

отворен достъп. За възникнали въпроси може да пишете на следните имейл 

адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

Целият текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите на 

сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Профил на купувача“ 

–  https://app.eop.bg/today/197457 
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Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020 

 

 

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките за 

разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но постигането на 

трайна промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи“. Докладът е 

изготвен под ръководството на Ивана Малетич, член на ЕСП, като по него ще има Заключения 

на Съвета по време на Чешкото председателство. 

С цел да се преодолее трайното разделение в областта на научните изследвания и 

иновациите (НИИ) и да се отключи потенциалът за високи постижения в държавите със слаби 

показатели, Европейската комисия предприема специални мерки (известни като мерки за 

разширяване на участието), целящи да подобрят достъпа на тези държави до ключово 

финансиране от ЕС. ЕСП обаче установи, че истинската промяна зависи предимно от 

националните правителства, които трябва да превърнат НИИ в приоритет, за да се засилят 

инвестициите и да се ускорят реформите в тази област. Мерките за разширяване на участието 

могат да дадат само начален тласък на напредъка в тези държави, но не са достатъчни сами по 

себе си, за да се осъществят необходимите промени в националните екосистеми за НИИ. 

Тук можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са 

публикувани на 24 официални езика на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=61346


Платформа за публикации на учени и изследователи от България 

 

 

 

PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като 

платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на списанията, 

тяхното индексиране и архиви са: 

– Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 

ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/eejet/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083 

– Technology audit and production reserves 

ISSN 2706-5448 (Online), ISSN 2664-9969 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing 

– ScienceRise: Pharmaceutical Science 

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/2110102397
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– ScienceRise: Medical Science 

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_med/indexing 

– ScienceRise: Pedagogical Education 

ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing 

– ScienceRise: Biological Science 

ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print) 

Website:  http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing 

– ScienceRise: Juridical Science 

ISSN 2523-4153 (Online), ISSN  2523-4145 (Print) 

Website: http://journals.uran.ua/sr_law/indexing  

 

http://journals.uran.ua/eejet/indexing
https://www.scopus.com/sourceid/21100450083
http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing
http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing
https://www.scopus.com/sourceid/21101023977
https://www.scopus.com/sourceid/21101023977
http://journals.uran.ua/sr_med/indexing
http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing
http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing
http://journals.uran.ua/sr_law/indexing


 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/ 
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