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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 .

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/

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ
Нова покана за финансиране на научноизследователски инфраструктури от ЕС

Нова покана, отворена до 20 април, предлага 162 милиона евро за финансиране на изследователски
инфраструктури.
В рамките на тази покана са отпуснати 110 милиона евро за предложения за следващо поколение
научни инструменти, инструменти и методи и усъвършенствани цифрови решения. Поканата отделя
30 милиона евро за работа по европейския облак за отворена наука, платформа за споделяне на
данни и анализ, а останалите 22 милиона евро за по-общата тема за разработване, консолидиране и
оптимизиране на европейската изследователска инфраструктура.
На потенциалните кандидати е препоръчано гледат записите от Информационния ден за
изследователските инфраструктури за 2021 г., за да се запознаят с различните теми за разговори.
Заявленията ще бъдат оценени от независими експерти, избрани от Европейската изпълнителна
агенция за научни изследвания от името на Европейската комисия. Резултатите от оценката трябва
да бъдат налични през третото тримесечие на 2022 г. Успешните предложения за проекти ще бъдат
поканени да подпишат споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ и да започнат през
четвъртото тримесечие на 2022 г.
Повече информация може да намерите тук.

„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.

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

Краен срок за кандидатстване:15 март 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.

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ
Национален конкурс „Млади таланти“ 2022 с интерес към науката организира МОН

Крайният срок за подаване на проекти е до 31 март 2022 г.
Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади
таланти”. Той се провежда от 1999 г. и представлява възможност за насърчаване на младите
хора – ученици и студенти, притежаващи потенциал и проявяващи интерес към наука и към
провеждането на научни изследвания и иновации.
Конкурсът е част от инициативите на Министерството на образованието и науката за
стимулиране и подпомагане развитието на младите научни таланти в страната. Регламентът
за участие в националния конкурс предвижда подготовката на научноизследователски и
иновативни проекти в категориите:
∙ Биология
∙ Химия
∙ Информатика
∙ Инженерни науки
∙ Материалознание
∙ Математика
∙ Медицина
∙ Физика
∙ Социални и хуманитарни науки
∙ Екология
Тази година 24. Национален конкурс ще се проведе в периода 18 -20 април 2022 г.
Крайният срок за подаване на проекти е до 31 март 2022 г. на следните имейли:
e.foteva@mon.bg и vesela.vasileva@mon.bg
Класиралите се на първите три места участници в националния конкурс представят България
на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на
Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. За
участието в двата форума се присъжда парична награда в размер на 1 500 лв. на проект.
Три проекта получават право на участие в Европейското младежко научно изложение EXPO
Science Europe 2022 г.
Три проекта получават поощрителни парични награди по 1 000 лв.
Проектите ще бъдат оценявани от жури.
Документи за кандидатстване:
Млади_таланти_регистрационна_форма-2022
Регламент Млади таланти 2022 г.

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, 20072013).
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.

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.

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.

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”.

НОВИНИ
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)

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

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

