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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET 

 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса - 15 юни 2022 

г. 

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

Програма M-ERA.NET. 

Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество между научно-изследователски 

колективи в областа на материалознанието, природните и инженерните науки. В консорциума 

участват 35 национални финансиращи организации от 33 държави. 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични области: 

 Материали за енергия (Materials for energy) 

 Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces) 

 Високо производителни композити (High performance composites) 

 Функционални материали (Functional materials) 

 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в 

медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications) 

 Материали за електрониката (Materials for electronics) 

 Брошура за конкурса: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/m-era-net_callflyer_2022-4.pdf  

Покана за кандидастване: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022 

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/call2022-guideforproposers.pdf  

M-ERA.NET организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по програмата 

за представяне на конкурса, както следва:  

Webinar M-ERA.NET: 4-ти април 2022, от 12:00 до 13.20 часа (Българско време) 

https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022/m-era-net_callflyer_2022-4.pdf
https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2022
https://m-era.net/events/call-2022-information-webinar


Можете да се регистрирате за участие в уебинара, като последвате следната връзка: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hwiTVW8rQ_SERCqTs48wXQ 

Условия на конкурса: 

 Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение до 3 години в зависимост от 

предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип. 

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

участват научни колективи от поне три европейски държави, 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 за участие в първия етап от конкурса е 15 юни 

2022 г. 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 

750 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско 

участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лева (за срок на изпълнение от 24 до 36 

месеца). /Протокол на ИС № 13 от 25.03.2022 г./ 

Във финансовия план на проекта да бъдат заложени „Непреки допустими разходи“, които включват: 

 Разходи за обслужване на базова организация – до 7 % от стойността на проекта; 

 Разходи за одит на финансовия отчет на проекта – до 1 % от стойността на проекта. 

Тези пера разходи се изискват да бъдат включени, дори и ако те не са предвидени в общите условия 

на съответната международна програма. /Протокол № 41 на ИС от 07.12.2018 год./. 

Информация, насоки и документация за българските участници, относно подаването на документите 

във Фонд „Научни изследвания“: 

 Национални изисквания и условия за допустимост  

 Документи към националните изисквания  

Освен вече посочените документи към Националните изисквания, участниците трябва да представят 

във ФНИ: 

  Проект на бюджет за пълния срок на изпълнение на проекта; 

  Работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта; 

  Писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в 

съответния консорциум. 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hwiTVW8rQ_SERCqTs48wXQ
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/03_2022/FNI_International_Programs_2017_BG.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/03_2022/ERA-NET.zip


Фонд „Научни изследвания” обяви класирането по три конкурсни сесии 

 

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

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

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

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

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

постдокторанти – 2021 год.“ 

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

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

–  Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

българската литература; интердисциплинарни методи и средства за изследване на ръкописни 

паметници и много други. 

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

антивирусни съединения срещу ентеровируси; биосензори базирани на седиментни микробни 

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

катаклизмични системи в Млечния път и близки галактики и други. 

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

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

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

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

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

проекти от 1,4 млн. лв. 

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

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

изследвания“: www.fni.bg . 

 

 

 

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


Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните 

средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced 

Grant Call 

               

  

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

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

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

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

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

постижения са единственият критерий за оценка. 

 

Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и 

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

по-специално: 

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

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

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

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

от ERC. 

Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични изследователски 

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

тази препратка. 

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

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

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

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

 

 

              

 

 

 

https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=43650651;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=43650651;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=43650651;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=43650648;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108514;focusAreaCode=null;destination=43650648;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/research-infrastructures_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/research-infrastructures_en
https://rea.ec.europa.eu/news/eu162-million-available-fund-research-infrastructures-projects-2022-01-19_en


 

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

 

Отворени са нови 7 конкурса за цифрови технологии и киберсигурност по програма 

„Цифрова Европа“ с общ бюджет от 292 млн. евро 

 

 
 

Краен срок за подаване на предложения за проекти:  17 май 2022 г. 

 

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по 

програма „Цифрова Европа“.  

Предложенията за проекти могат да се подават до 17 май 2022 г. за следните 7 конкурса:  

1. Конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“  

2. Конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите“ 

3. Конкурс „Цифрово обучение“ 

4. Конкурс „Усъвършенствани цифрови умения“ 

5. Конкурс „Киберсигурност" 

6. Конкурс „Данни за културното наследство“ 

7. Конкурс GovTech Incubator 

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на 

ЕК “Funding and Tenders portal” 

Оценката на подадените проекти по седемте конкурса ще се извърши през юни-юли 2022 г., а 

споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през 

декември 2022 г. 

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен 

експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета 

по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtitc.government.bg. 

В приложение се намира синтезирана информация на български език за конкурсите и 

текстовете на седемте конкурса (на английски език). 

 

За още информация тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=DIGITAL-2022-DEPLOY-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=DIGITAL-2022-TRAINING-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-skills-02-innovate-edu;callCode=DIGITAL-2022-SKILLS-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cyber-02-supporthealth;callCode=DIGITAL-2022-CYBER-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-cultural-02-heritage;callCode=DIGITAL-2022-CULTURAL-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-govtech-02-incubator-fpa;callCode=DIGITAL-2022-GOVTECH-02-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital
mailto:ekaneva@mtitc.government.bg
https://www.mtc.government.bg/bg/category/157/otvoreni-sa-novi-7-konkursa-za-cifrovi-tehnologii-i-kibersigurnost-po-programa-cifrova-evropa-s-obsht-byudzhet-ot-292-mln-evro


 

Две нови стипендии „Жените в технологиите“ от Progress 

 

 
 

 

 

Краен срок за кандидатстване 22 април 2022 г. 

 

Progress разширява програмата си за стипендии „Жените в технологиите“ с учредяването на 

две нови на стойност 3000 лв. всяка.  

 

За тях могат да кандидатстват момичета от втори, трети и четвърти курс от специалности 

„Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информатика“, „Информационни 

системи“, „Приложна математика“ или сходни от акредитирани университети в България.  

 

Кандидатстването е отворено до 22 април 2022 г. на този линк.  

 

Инициативата, която стартира в Американския университет в България през 2020 г., е част от 

глобалната стипендиантска програма на Progress „Жените в STEM (наука, технологии, 

инженерство, математика)”. Тя цели да подкрепи професионалното развитие на следващото 

поколение жени лидери в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.  

 

Победителките ще бъдат избрани на база отлични академични постижения, мотивационно 

писмо/есе и извънкласни дейности в областта на технологиите, математиката и 

програмирането.  

Освен финансова подкрепа всяка от тях ще има възможност да посети офиса на Progress в 

София за една седмица, да се запознае с дейността на компанията и утвърдени специалисти от 

екипа, както и с представители на вътрешната общност, подкрепяща професионалното 

развитие на жените в компанията – Progress for Her. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://progress.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7ZGsQqxYWhAY6lU


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 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предоставя стипендии на студенти, докторанти, 

университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети, включително в областта 

на медиите и комуникациите. Сред учебните заведения, които предлагат журналистически 

стипендии, са университетите в Берлин, Дюселдорф, Кил, Кьолн, Хамбург, Щутгарт и др.  

Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест години и да имат 

поне две години професионален опит.  

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.  

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми за 2023-2024 г. 

 

Крайният срок за подаване на документи е 20 май, 2022 г. 

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обяви за открит конкурса за 

стипендии за магистърски и докторски програми за учебната 2023-24 г.  

Български граждани, със завършена бакалавърска степен и владеещи английски език, могат да 

кандитстват за финансиране на магистърски и докторски програми във водещи университети в САЩ. 

Могат да участват студенти, млади учени и професионалисти от всички академични области (освен 

клинична медицина). 

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година.  

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.Кандидатите да са от хуманитарни, 

точни, естествени, военни и социални науки, от областта на изкуствата и архитектурата, 

правото, бизнеса и журналистиката. 

Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят 

между 5 и 8 стипендии. 

Пълна информация за кандидатсване, можете да намерите тук: https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-

bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/ 
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НОВИНИ  

Срокът за кандидатстване за Награди за принос в науката „Питагор“ 2022  се удължава до 

До 8 април  

 

 

Крайният срок за подаване на предложенията е 8 април 2022 г.  

През 2022 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се 

организират по променен регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории: 

• Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос; 

• Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки; 

• Награда „Питагор“ за млад учен в областта на природните и инженерните науки; 

• Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината; 

• Награда „Питагор“ за млад учен в областта на науките за живота и медицината; 

• Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на социалните и хуманитарните науки; 

• Награда „Питагор“ за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки. 

 

Общите изисквания към желаещите да участват в конкурса са: 

• Попълнен формуляр за участие; 

• Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на 

колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в последствие журито ще го нормира 

към броя на участниците в колектива); 

• Подадена справка за участие в международни организации и проекти; 

• Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката; 

• Доказателства за релевантност към съответната категория. 

В зависимост от категорията, за която подават документи, кандидатите трябва да представят обща 

справка за научните си резултати с акцент върху последните 5 години от 2017 г. за категория за 



утвърден учен и последните 3 години от 2019 г. за категория за млад учен. За „Голяма награда 

„Питагор“ за цялостен научен принос“ се очаква обща справка за научните си постижения с акцент 

върху резултатите през последните 10 години. 

Номинации за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени 

и индивидуални учени. В процедурата за голямата награда Питагор нямат право да участват учени, 

носители на тази наградата от предходните 3 години. В останалите процедури нямат право да 

участват учени, носители на награда Питагор от предходните 3 години. 

Регламентът за участие в конкурса, както и формуляра за попълване са публикувани на интернет 

страницата на министерството и на портала за наука и се попълват от всеки кандидат или номиниращ 

в определената категория. 

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 

май – „Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на 

славянската книжовност”. 

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път. 

Крайният срок за подаване на предложенията е 8 април 2022 г. на електронни адреси: 

vesela.vasileva@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

Заповед на министъра на образованието и науката 

Регламен Питагор 2022 г. 

Формуляр Питагор 2022 г. 
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https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/02/formuljar-pitagor-2022_220222.docx


Международна конференция за научноизследователски инфраструктури – ICRI 

 

 

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

научноизследователските инфраструктури – техните потребители, политици и заинтересовани 

страни. Градът ще бъде домакин на Международната конференция за научноизследователски 

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

дискусиите за важността на научноизследователските инфраструктури. Събитието ще предлага и 

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

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

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

и потребителите на научноизследователската инфраструктура и всички заинтересованите страни в 

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

инфраструктури. 

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

на Чешката република, Университета Масарик и Централноевропейския технологичен институт в 

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

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

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

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

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

октомври 2022 г. 

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

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

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

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

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

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

същата седмица. 

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

infrastructures (icri2022.cz) 

 

 

 

 

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


 

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

творческите сектори и индустрии 

 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне на 

проектни предложения през м. октомври  2021 г., с която цели да създаде нова Общност на 

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

сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави иновативни решения на тези 

сектори и индустрии да станат по-силни и по-устойчиви. 

По-конкретно новата ОЗИ ще допринесе за: 

- Разрушаване на бариерите пред иновациите в различните сектори и дисциплини. ОЗИ ще 

задвижи начинания в тези области, ще ускори новите технологии и ще улесни дигиталната 

трансформация. 

- Свързване на иновационните вериги за създаване на стойност на местно, регионално, 

национално ниво и на ниво ЕС. ОЗИ ще помогне на регионите да създават иновации и ще 

повиши тяхната конкурентоспособност. 

- Овластяване на следващото поколение иноватори в областта на културата и творчеството, 

като ги снабди с така необходимите предприемачески умения. 

Конкурсът ще бъде отворен за консорциуми, партниращи си за справяне с 

предизвикателствата в областта на културните и творческите сектори и индустрии. 

Публикуваните критерии за оценка на проектните предложения са достъпни ТУК. 

Поканата за представяне на предложения ще остане отворена до м. март 2022 г. с 

определянето на печелившия консорциум и стартирането на новия EIT KIC „Култура и 

творчество“ през м. септември 2022 г. 

С оглед идентифициране и взаимодействие с потенциални кандидатстващи консорциуми от 

EIT стартираха платформа, за да улеснят процеса по намиране на потенциални партньори. 

Платформата ще оперира до м. март 2022 г. 

Повече информация за конкурса може да бъде открита на страницата му, или в раздела 

„Често задавани въпроси“ на уебсайта на EIT. 

На 12 юли от 12:00 ч. (CET) EIT ще представи предстоящия конкурс за новия EIT KIC 

„Култура и творчество“ на фестивала в Кан – Marché du Film NEXT, на сесията: „Cannes Next 

with EIT – Exploring the next Creative Financing Booster“. Повече подробности и предаване на 

живо на сесията ще бъдат достъпни ТУК 

 

 

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


 

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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За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 3, стая 508 

тел. 054 830 495, вътр. 337 
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