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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA 

 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса 

е 02 февруари 2023 г.  

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

Програма CHIST-ERA 

Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-

изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните 

и комуникационни технологии. 

Български екипи могат да участват като партньори в създаване на международни консорциуми 

за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления: 

Тема 1. 

Сигурност и поверителност в децентрализирани и разпределени системи (Security and Privacy 

in Decentralised and Distributed Systems) 

Тема 2. 

Комуникационни системи, базирани на машинно обучение, към безжичен Изкуствен 

интелект (Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI) 

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

тук: https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement 

CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски 

организации: https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022 

Насоки за Конкурс 2022 г. по Програма CHIST-ERA: https://www.chistera.eu/call-2022-

announcement  

CHIST-ERA организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по 

програмата за представяне на конкурса на 11-ти януари 2023, от 15:00 часа (Българско време) 

Можете да се регистрирате за участие в срещата, като последвате следната 

връзка: https://www.chistera.eu/call-2022-info-webinars 

 Условия на конкурса: 

* Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение от 2 или 3 години в зависимост 

от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип. 

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

https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/news/publication-call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022
https://www.chistera.eu/call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/call-2022-announcement
https://www.chistera.eu/call-2022-info-webinars


участват научни колективи от поне три държави, участващи в консорциума, представени от 

съответните финансиращи организации.  

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

1. Акредитирани висши училища по чл. 85 ал. 1, т. 7 на ЗВО, които са акредитирани от 

НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

2. Научни организации по чл. 47, ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да 

провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 02 

февруари 2023 г. (процедурата за подаване на проектни предложения е едноетапна) 

За повече информация ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1514


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

преквалификацията в европейското висше образование 

 

 

Поканата ще избере до 16 проекта, които ще получат максимум 750 000 евро с до 350 000 евро 

за фаза 1 (май-декември 2023 г.) и до 400 000 евро за фаза 2 (януари-юли 2024 г.).  

Консорциумите имат срок до 28 февруари 2023 г., 17:00 CET, да подадат своите заявления. 

Избраните проекти ще бъдат обявени през 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 

 

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 

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 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 

Първият форум за европейските мисии 

 

Първият форум за европейските мисии ще се проведе онлайн на 25 януари 2023 г. и ще 

събере заинтересованите страни от: 

 правителствения сектор 

 гражданското общество 

 бизнеса и 

 научните изследвания и иновациите. 

Събитието ще представи европейската мисионерска мрежа EMiN на по-широка общественост 

и ще предложи на участниците възможност да научат за други участници в мисията на ЕС 

извън техните обичайни мрежи. Дневният ред на EMiF се фокусира върху трансформативния 

политически подход на мисиите на ЕС: той предоставя платформа за информация и 

интерактивен обмен, за да помогне на всички заинтересовани страни на европейско, 

национално и регионално ниво да подкрепят успешното изпълнение на мисиите на ЕС. 

Лектори от Европейската комисия ще очертаят политическия подход на мисиите на ЕС. 

Експерти и практици ще покажат успешни истории за изпълнение на мисията, за да 

илюстрират пречките и потенциала на този нов подход. Паралелните сесии включват лектори 

от научноизследователската и иновационната общност, правителството и политическата 

сцена, както и предприемачи и ще дадат възможност за задълбочено обсъждане на темите за 

ангажираност на гражданите, прилагане на политики и трансформация на секторите за научни 

изследвания и иновации: 

 Цел и перспективи – Европейски мисии в различни политически области и нива 

 Пътят към ориентирана към мисия система за изследване и иновации 

 Ангажиране на граждани – Запознайте се и наблюдавайте мисиите 

Събитието ще приключи с панелна дискусия с участието на представители от тематичните 

мисии и водещи проекти в областта, посочвайки пътя към успешното изпълнение на мисиите 

на ЕС. 

За регистрация за участие в събитието посетете: 1st European Mission Forum (EMiF) | FFG 

Повече информация може да намерите на официалния сайт на проекта TRAMI. 

 

https://www.ffg.at/form/emif-20230125
https://www.trami5missions.eu/1st-european-mission-forum-emif


Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023 

 

 

Крайният срок за изпращане е 11 януари 2023 г. 

Европейската комисия приканва да споделите какви добри практики използвате, за да 

превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за обществото и 

индустрията. 

Кандидатствайте, за да споделите своята стратегия, инструмент, мрежа или действие за 

валоризация на знанията в Седмицата на валоризацията на знанията в ЕС 2023 г. (25-28 април). 

Присъединете се към обмена между участници във валоризацията от цяла Европа и станете 

част от водещото събитие, което допринася за Европейското изследователско пространство и 

Програмата за иновации на ЕС. 

Седмицата на валоризацията на знанията в ЕС има за цел да подобри политиките, 

инвестициите, капацитета и уменията за валоризация на знанията чрез представяне на 

вдъхновяващи практики, обмен на опит и стимулиране на трансграничен диалог. Независимо 

дали сте университет, компания, бизнес асоциация, изследователска организация, 

художествена институция или друг участник в валоризацията, поканени сте да помогнете за 

оформянето на програмата на Седмицата, като споделите своя пример. 

Всичко, което трябва да направите, е да изпратите кратко описание на вашата най-добра 

практика в хранилището на тази платформа и да изразите интерес да бъдете част от събитието. 

Крайният срок за изпращане е 11 януари 2023 г. 

За изданието от 2023 г. ЕК ви кани специално да предложите практики, които се занимават с 

една или няколко от следните теми. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BestPracticesKnowledgeValorisation
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/share-your-best-practice-eu-knowledge-valorisation-week-2023-2022-11-29_en


 

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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 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 3, стая 508 

тел. 054 830 495, вътр. 337 
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