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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 

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

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

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
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://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 

Стипендиантска програма за студентки в сферата на ядрените изследвания 

 

През 2020 г. генералния директор на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ) 

обяви стипендиантска програма, която да увеличи броя на жените в сферата на ядрените 

изследвания.  В рамките на дейностите по програма Мария Склодовска-Кюри (MSCFP) и в 

подкрепа на стипендиантската програма на МААЕ, се осигуряват стипендии за магистърски 

програми и възможност за стаж, подпомаган от МААЕ. 

Стипендиите се отпускат ежегодно на 100+ студентки, в зависимост от наличността на 

средства. При подбора се взема предвид географското разнообразие и разнообразието в 

областта на обучение, в допълнение към изискванията за допустимост и други критерии. 

Избраните студентки получават до 20 000 евро за разходи за обучение и до 20 000 евро за 

разходи за живот за тяхната магистърска програма.  

След завършване на обучението си, студентките получават и възможност да продължат със 

стаж до 12 месеца в МААЕ, неговите партньорски организации и/или в индустрията. Освен 

това, на студентите се предоставят възможности да присъстват и участват в различни 

образователни, професионални и мрежови събития.  

От стартирането си през 2020 г., по Програмата са кандидатствали 1042 студентки, като 210 

студентки от 93 националности, които учат в S3 страни по целия свят са получили 

стипендии. 

Предвижда се програмата да се развива всяка година, за да се гарантира, че повече жени 

имат възможност да се развиват академично и професионално в области, свързани с ядрената 

енергия.  

Следващата покана за кандидатстване ще бъде отворена в средата на юли 2022 г. и ще 

приключи до началото на октомври 2022 г. Повече за програмата и за изискванията за 

допустимост можете да намерите като проследите тази препратка, както и като изтеглите 

този файл. 

 

 

 

 

https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/Information-for-applicants
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/mscfp-flyer.pdf
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/mscfp-flyer.pdf


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


 

Отворени конкурси по програма „Цифрова Европа“ – приложение към предишната 

обява 

 

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 със съответните теми: 

 

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

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW – Сигурно пространство за данни за 

правоприлагане 

Целта е да се разгърне общо европейско сигурно пространство за данни за иновации, 

което позволява научни изследвания, разработване, тестване, обучение и валидиране 

на алгоритми за базирани на изкуствен интелект (ИИ) системи, базирани на различни 

видове набори от данни, включително оперативни псевдонимизирани и анонимизирани 

набори от данни, следвайки принципа „свеждане на данните до минимум“ (Регламент 

2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните и Директива  2016/680. 
 

Бюджет 8 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност –36 

месеца.  Консорциумът трябва да включва минимум 3 правоприлагащи органи от поне 

3 различни държави членки. В допълнение към тях се насърчава участието на частни 

и публични организации, включително научни институти. 

 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE – Федеративна европейска 

инфраструктура за данни за изображения на рак 

Целта е да се създаде и разгърне паневропейска цифрова инфраструктура, улесняваща 

достъпа до изображения на рак и свързаните данни за пациентите, в пълно 

съответствие с приложимите изисквания за защита на данните. 

Инфраструктурата ще се използва от медицински специалисти, изследователи и 

иноватори за по-прецизно и по-бързо вземане на клинични решения, диагностик и 

лечение, което ще бъде от полза за гражданите, пациентите, здравните системи и 

икономиката като цяло. Изградената инфраструктура за данни ще бъде оперативно 

съвместима с другите компоненти на европейското пространство за здравни данни, 

по-специално инфраструктурата за геномни данни и ще се основава на съответните 

научно-изследователски проекти в рамките на „Хоризонт 2020“. За да се 

максимизират ползите за обществото от използването на здравни данни, 

пространството за данни трябва да се поддържа от усъвършенствани ИТ 

инструменти и капацитети, напр. ИИ и високо производителни изчисления (HPC) 
 

Бюджет 18 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност –36 

месеца.  Консорциумът трябва да се състои от минимум 5 независими юридически 

лица от 5 различни държави членки и може да включва: публични администрации (на 

национално, регионално и местно ниво), болници, медицински центрове, университети, 

медицински специалисти, научни институти и агенции, неправителствени 

организации и др.  

 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-AGRIFOOD – Съоръжениe за тестване и 

експериментиране (TEF)  в областта на селското стопанство и храните 

Целта е да се разработят референтни съоръжения за тестване и експериментиране 

с фокус върху пълното интегриране, тестване, валидиране, демонстриране и, където 



е подходящо, сертифициране на усъвършенствани базирани на ИИ и задвижвани от 

ИИ роботизирани технологии за селскостопанския и хранителен сектор. Областите 

на приложение могат да включват, например, решения за прецизно земеделие, но също 

и други приложения като преработка на храни, търговия на едро и дребно, 

хотелиерство и хранителни услуги. Случаите на употреба могат също да бъдат 

разработени по различни теми, като съвместна роботика, кръгова икономика или 

намалена загуба/разхищение на храна. Предлаганите случаи на употреба трябва да 

бъдат ориентирани към крайния потребител. Това ще бъде осигурено чрез тясно 

включване на крайните потребители, напр. фермери. По-малките ферми[2] и 

предприятията трябва да бъдат включени по-специално, за да се гарантира 

достъпност на решенията за изкуствен интелект. Проектът може да проведе анализ 

на тесните места и двигателите на възприемането на решения, базирани на 

изкуствен интелект, от крайните потребители за конкретни случаи на употреба, ако 

е подходящо в комбинация с европейските центрове за цифрови иновации. 
 

Бюджет 30 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност – 60 

месеца. Консорциумът трябва да се състои от минимум 4 независими юридически 

лица от 4 различни държави членки и да включва партньори с демонстриран опит в 

изпълнението на областите, споменати по-горе. 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH – Съоръжениe за тестване и 

експериментиране в областта на здравеопазването 

Целта е да се разработи Съоръжение за тестване и експериментиране с фокус върху 

пълната интеграция, тестване и валидиране на модерни технологии, базирани на ИИ 

(например Интернет на нещата и др.) и роботизирани технологии за здравеопазване 

и грижи. Търсенето на висококачествено здравеопазване и грижи от страна на 

европейските граждани се увеличава. В същото време съществува спешна нужда от 

рентабилност в контекста на застаряващото общество и нарастващия брой 

хронично болни пациенти. Технологиите, базирани на изкуствен интелект и роботика, 

имат потенциала да подобрят ефективността, сигурността и качеството на 

превенцията, откриването, диагностиката, лечението, грижите, рехабилитацията 

и мониторинга на здравето на европейските граждани, както и да насърчават 

здравословния начин на живот.  
 

Бюджет 30 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност – между 

48 и 60 месеца.  Консорциумът трябва да се състои от минимум 4 независими 

юридически лица от 4 различни държави членки и да включва партньори с 

демонстриран опит в изпълнението на областите, споменати по-горе. 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF – Съоръжениe за тестване и 

експериментиране в областта на производството 

Целта е да бъде създадено Съоръжение за тестване и експериментиране за 

производство с фокус върху оптимизация, роботика и кръгова икономика. Това ще 

даде възможност на иноваторите да тестват и валидират своите нови решения за 

ИИ в реални производствени среди, преди да внедрят решенията си на пазара. 

Бюджет 30 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност –60 

месеца.  Консорциумът трябва да се състои от минимум 4 независими юридически 

лица от 4 различни държави членки и да включва партньори с демонстриран опит в 

изпълнението на областите, споменати по-горе.  

 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART – Съоръжение за тестване и 

експериментиране за интелигентни градове и общности 



Участващите общности и градове ще създадат физически и цифрови съоръжения за 

тестване и експериментиране на иновативни услуги и решения, базирани на ИИ и 

роботика в среда, близка до реалната с фокус върху секторите на транспорта, 

енергетиката, строителството и опазването на околната среда.  
 

Бюджет 20 млн. евро, ще се финансира 1 проект с 50 % и продължителност – между 

48 и 60 месеца.  Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица 

от минимум 3 различни държави членки и  да включва партньори с демонстриран опит 

в изпълнението на областите, споменати по-горе. 

 

 

 DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI – Отворени данни на обществения сектор за 

ИИ и отворена платформа за данни  

Целта е да се повиши лесната достъпност, качество и използваемост на 

информацията от публичния сектор в съответствие с изискването на Директива 

2019/1024 относно отворените данни и повторното използване на информацията от 

обществения сектор, за да се насърчи повторното използване и комбиниране на 

отворени публични данни в целия ЕС за развитието на информационни продукти и 

услуги. Безвъзмездните средства ще подкрепят публичните администрации на 

местно, регионално и национално ниво за повишаване на семантичната, техническата 

и правна оперативна съвместимост и преноса на данни на тематичните категории 

набори от данни с висока стойност (HVD), идентифицирани в Директива 2019/1024: 

геопространствени данни; наблюдение на Земята и околната среда; метеорологични 

данни; статистика; дружества и собственост на дружествата; мобилност. 
 

Бюджет 20 млн. евро, финансиране 50 %, максимален грант за проект – 5-6 млн. евро, 

продължителност на проектите – между 24 и 36 месеца.  Консорциумът трябва да 

се състои от минимум 3 независими юридически лица, като поне едно от тях е орган 

от обществения сектор в обхвата на Директивата за отворените данни.  

 

 Подробна информация за конкурса през 2022 г. „Облачни услуги, данни и изкуствен 

интелект“  може да се намери тук 

 

 

 

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

 

 DIGITAL-2022-DEPLOY-02-BLOCKCHAIN-STANDARD – стандартизация на 

блокчейн  

Целта е да се даде възможност на европейските заинтересовани страни, участващи 

в разработването на отворени технически спецификации и стандарти, да се 

възползват от работата на Европейската блокчейн инфраструктура (EBSI). 
 

Бюджет 1 млн. евро, 100 % финансиране, продължителност на проектите – 24 

месеца. Консорциумът трябва да включва комбинация от различни заинтересовани 

страни, необходими за принос към дейностите по стандартизация на блокчейн. По-

специално се насърчават да кандидатстват следните видове заинтересовани страни: 

Органи на държавите членки (на различно ниво); Публични и частни 

асоциации/доставчици на услуги, работещи с блокчейн стандартизация; Организации, 

които имат опит в дейностите по стандартизация на блокчейн; Участници в 

европейски програми за научни изследвания и иновации т.е. „Хоризонт 2020“ и 

„Хоризонт Европа“ и  др. 

 

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


 DIGITAL-2022-DEPLOY-02-EBSI-SERVICES – Европейска блокчейн 

инфраструктура (EBSI) – Разгръщане на услуги 

Бюджет 15 млн. евро, 50 % финансиране, продължителност на проектите – между 

18 и 24 месеца. Консорциумът трябва да включва поне 3 юридически лица от 3 

различни държави членки – комбинация от различни заинтересовани страни, 

необходими за принос към дейностите по стандартизация на блокчейн. По-специално 

се насърчават да кандидатстват следните видове заинтересовани страни: органи на 

държавите членки (на различно ниво); публични и частни асоциации/доставчици на 

услуги, работещи с блокчейн стандартизация; оператори на блокчейн възли и др. 

 

 DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID – Подкрепа за изпълнението на 

рамката за европейска цифрова идентичност и за изпълнението на принципа на 

еднократност във връзка с процедурите, изброени в Регламент 2018/1724 за създаване 

на единна цифрова платформа за предоставяне на достъп до информация, до процедури 

и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми 

Целта е създаване на широкомащабни пилотни проекти, демонстриращи 

функционалността на портфейла (wallet) в национален и трансграничен контекст, 

които може да са фокусирани върху: мобилни шофьорски книжки, плащания, 

електронно здравеопазване, образование/професионална квалификация и др.  
 

Бюджет 37 млн. евро, 50 % финансиране, продължителност на проектите – 24 

месеца. Консорциумът трябва да включва минимум 3 юридически лица от поне 3 

държави членки. Темата е насочена към предложения, подадени от държавни органи, 

отговорни за издаването на европейски портфейли за цифрова идентичност. Освен 

това консорциумите може да включват: национални агенции, отговорни за 

изпълнението на съответните инфраструктури и трансгранични инициативи в 

съответната област; доставчици на електронни удостоверения за атрибути; 

Потребители на портфейл – граждани и жители на ЕС, които тестват 

функционалностите на портфейл и др. 

 DIGITAL-2022-DEPLOY-02-LAW-SECURITY-AI – Сигурност (правоприлагане): 

пилотни проекти, базирани на ИИ 

Общата цел е да се даде възможност за окончателно валидиране и да се насърчи 

усвояването на системите с изкуствен интелект за правоприлагането  чрез 

провеждане на мащабни пилотни проекти в а правоприлагащите агенции. 
 

Бюджет 5 млн. евро, 50 % финансиране (за МСП – 75 %), продължителност на 

проектите – 24 месеца Консорциумът трябва да се състои от поне 2 правоприлагащи 

агенции, които могат да бъдат подпомагани от публични или частни субекти от 

отговарящи на условията държави, особено по технически аспекти (например за 

инсталиране, конфигуриране, евентуално разработване на решения или създаване на 

набори от данни), правни аспекти или за предоставяне на обучения. Съответни 

асоциации в областта, като EACTDA (Европейска асоциация за развитие на 

технологии за борба с киберпрестъпността), ECTEG (Европейска група за обучение и 

образование по киберпрестъпления) или ENFSI (Европейска мрежа от институти за 

криминалистични науки) биха могли също играят роля в проектите, например за 

координиране със съществуващите дейности или за насърчаване на 

разпространението на резултатите от проекта. Силно се насърчава участието на 

малки и средни предприятия (МСП). 

 

 Подробна информация за конкурса през 2022 г. „Ускоряване на най-доброто използване 

на технологиите“ може да се намери тук 

 

3. Конкурс „Цифрово обучение“ със следната тема: 

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


 

 DIGITAL-2022-TRAINING-02-SHORTCOURSES – Краткосрочни обучителни 

курсове в ключови области като ИИ, киберсигурност, облачни технологии и 

микроелектроника  
 

Бюджет 25 млн. евро, финансиране 50 % (75 % за МСП), бюджет за всеки един проект 

– 3 млн. евро, продължителност на проектите – 36 месеца. 

Консорциумът трябва да се състои от минимум 6 независими юридически лица от 3 

различни държави членки  
 

Повече информация за конкурс „Цифрово обучение“ може да се  намери тук 
 

 

4. Конкурс „Усъвършенствани цифрови умения“ със следната тема: 

 

 DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU – Промотиране на европейските 

иновации в образованието 
 

Бюджет 3 млн. евро,  финансиране 100 %, максимален грант за проект – 3 млн. евро 

(ще се финансира 1 проект), продължителност на проекта – 36 месеца.  

Консорциумът трябва да се състои от миниум 3 различни юридически лица от 3 

държави и може да  включва публични организации, образователни институции 

(включително за висше образование), индустрия (включително МСП), научно-

изследователски центрове, неправителствени организации и др. 

 

Подробна информация за конкурс „Усъвършенствани цифрови умения“  може да се 

намери тук 

 

5. Конкурс „Киберсигурност със следните теми: 

 

 DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION – Разгръщане на мрежата от 

национални координационни центрове в държавите членки   

Със създаването на Европейския център за промишлени, технологични и 

изследователски експертни познания в областта на киберсигурността (Регламент 

2021/887), националните координационни центрове ще насърчат компетентостта в 

областта на киберсигурността. 
 

Бюджет 33 млн. евро, финансиране 50 %, бюджет за всеки един проект – 1 млн. евро, 

продължителност на проектите – 24 месеца. 

Консорциумът трябва да бъде с координатор –  националния координационен център, 

който е признат от Европейската комисия и има капацитета за постигне мисията и 

целите, заложени в Регламент 2021/887 

 

 DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH – Подкрепа за киберсигурността в 

сектора на здравеопазването   

Целта е да се подкрепи устойчивостта на киберсигурността в здравеопазването и 

здравните институции, които бяха поставени под особен стрес през последните 

години, особено след кризата с COVID-19, с оглед ограничаване на щетите от 

критичните инциденти в киберсигурността, които са засегнали болници и 

доставчици на здравни услуги. 
 

Бюджет 10 млн. евро, финансиране 50 % (75 % за МСП), бюджет за всеки един проект 

– 3 млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца. 

Няма специфични изисквания за консорциума. 

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


 

 Повече информация за конкурс „Киберсигурност“ може да се намери тук 

 

 

6. Конкурс „Данни за културното наследство“ със следната тема: 

 

 DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE – Пространство за данни за културното 

наследство (внедряване) 

Целта е да се фокусира върху използването на възможностите на модерните 

технологии за цифрова  трансформация на сектора на културното наследство (като 

3D, изкуствен интелект или машинно обучение) за повишаване на качеството, 

устойчивостта, използването и повторното използване на данни. Проектите трябва 

да допринесат за общото европейско пространство за данни на културното 

наследство и да изградят цифров капацитет чрез сътрудничество със съществуващи 

и подходящи европейски национални и регионални инициативи и платформи. 
 

Бюджет 4 млн. евро, финансиране 50 % (75 % за МСП), бюджет за всеки един проект 

– между 1 и 1.5 млн. евро, продължителност на проектите – 24 месеца. 

Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 юридически лица от 3 различни 

държави. Силно се насърчава участието на малки и средни предприятия (МСП). 

 

Подробна информация за конкурс „Данни за културното наследство“ може да се 

намери тук  

 

7. Конкурс GovTech Incubator със следната тема: 

 

 DIGITAL-2022-GOVTECH-02-INCUBATOR-FPA – Рамково споразумение за 

партньорство за Govtech инкубатор  

 

Рамковото споразумение за партньорство за GovTech инкубатор има за цел да 

насърчи трансграничното сътрудничество между агенциите за цифровизация в 

различните държави членки и държави, асоциирани към МСЕ, като включва и GovTech 

участници от частния сектор и академичните среди. Дългосрочното сътрудничество 

между Европейската комисия и избрания консорциум ще бъде формализирано в 

рамките на Рамково споразумение за партньорство (FPA), за да се осигури среда за 

осигуряване на непрекъсната подкрепа за експериментиране за публичния сектор, по-

специално чрез използване на нововъзникващи цифрови технологии (като изкуствен 

интелект, усъвършенствани сензори, блокчейн, усъвършенствана обработка на данни 

и др.). 
 

Бюджет 6 млн. евро за участието на ЕК в партньорството (няма финансиране за 

консорциума). Консорциумът трябва да отговаря на следните условия: да се състои 

от минимум 3 юридически лица от 3 различни държави и да включва най-малко 3 

юридически лица, извършващи експерименти на национално ниво и подкрепящи 

иновационни дейности в областта на цифровите обществени услуги (GovTech 

лаборатории, цифрови лаборатории и др.) 

 

Подробна информация за конкурса може да се намери тук 

 

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

“Funding and Tenders portal”. 

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


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 дирекция „Информационни технологии“ и национален представител в 

Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: 

ekaneva@mtc.government.bg. 

 

В приложение се намира информация за конкурсите и текстовете на седемте конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ekaneva@mtc.government.bg


 

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Стипендии за постдокторска специализация в Япония 

 

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 30 юли 2022 г. 

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign 

Researchers – FY 2022“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с 

продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2022 г. 

Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните 

и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с 

водещи изследователски групи в университети и японски научни организации.  

Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като 

същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна. 

Подробна информация за приемащите японски университети и институции може да бъде намерена на 

следния интернет адрес: https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf 

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-

mail: a.apostolov@mon.bg  

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г. 

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат 

изтеглени ТУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsps.go.jp/j-summer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf
tel:024241125
mailto:a.apostolov@mon.bg
https://www.mon.bg/bg/101041


 

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/ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


НОВИНИ  

Семинар на тема „Засилване на участието в прехода към чиста енергия ЕС – 

България“ 

 

 Дата: 25 май 2022 г. 

 Час: 09:00 – 16:00ч 

 Местоположение: Булевард „Свети Климент Охридски“ 8, 1756 Студентски комплекс, 

София, България 

  

България работи за постигане на целите за енергиен преход и прилагане на декларирани 

политики за постигане на нисковъглеродна икономика. Все пак, заедно с няколко държави от 

ЕС-13, България има нисък процент на участие в научноизследователски и иновационни 

(R&I) дейности и реализиране на дейности за изпълнение на стратегическия план на 

Европейския съюз за енергийни технологии (SET). 

Семинарът ще предложи преглед на европейските политики, стратегии, програми за 

финансиране от ЕС и възможности за сътрудничество, които са на разположение на 

българската научноизследователска общност в нисковъглеродния енергиен сектор. 

Поканените експерти ще споделят своя опит в изпълнението на тематични европейски и 

национални проекти. Ще бъде обсъдена възможността за разработване на споделена визия и 

стратегия за България в предстоящите изследователски и иновационни дейности. 

За регистрация за участие проследете тази препратка. 

В рамките на семинара ще бъде представен и проектът SUPEERA.  

През януари 2020 г. Европейският алианс за енергийни изследвания (EERA) стартира 

проекта „SUPEERA“ (www.supeera.eu), подкрепяйки изпълнението на стратегическия план за 

енергийни технологии (SET план). Проектът има за цел да повиши осведомеността относно 

плана SET и прехода към чиста енергия сред изследователските организации, 

финансиращите органи и националните контактни точки (NCP) от страните от ЕС-13 и 

предлага разширяване на дейността на тези страни към плана SET чрез улесняване на 

мобилизирането на идентифицираните заинтересовани страни. 

 

 

https://www.eventbrite.be/e/strengthening-your-participation-in-eu-clean-energy-transition-bulgaria-registration-327434223577?aff=odeimcmailchimp&mc_eid=dc24ae4e9a&mc_cid=20cd165937


Международен научен форум в областта на невронауките 

 

Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г 

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна ще бъде организатор и 

домакин на междунардония научен форум „Неврогенеза на Черно море“/”Black Sea 

Neurogenesis”.  

Конференцията ще се проведе в периода 26 – 28 май 2022 г. в КК Албена, с подкрепата на 

Национална програма „Европейски научни мрежи“ на МОН. Неврогенеза е процес на 

образуване на неврони (нервни клетки) от стволови/прогенитони клетки. Водещи европейски 

учени в областта на неврорегенеративните изследвания от България, Германия, Белгия, 

Холандия, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия, Гърция и др. ще дискускутират 

новостите в областта. На срещата ще се предлагат възможности за обмен на научни идеи 

между млади и утвърдени учени и специалисти. 

Научен организатор на форума е проф. Антон Тончев, невробиолог и директор на 

Научноизследователския институт към МУ – Варна. Във форума ще участва и д-р Манлио 

Винчигера, ръководител на международен екип от учени от Европейското научно 

пространство на проект TRANSTEM. 

Форумът е открит (без такса за участие) за докторанти и постдокторанти. Повече 

информация за събитието и лекторите, както и регистрация за участие, може да 

направите като проследите тази препратка. 

Допълнителна информация можете да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blacksea-neuro.org/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/04/black-sea-neurogenesis_postera4.pdf


Лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи организира 

Кеймбриджкия университет 

 

 

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2022 г. 

Факултетът по дигитални хуманитарни науки към Кеймбриджкия университет организира 

лятно онлайн училище за работа с данни от социалните мрежи.  

Училището за социални данни е онлайн лятно училище, структурирано около жизнения 

цикъл на дигитален изследователски проект. 

Ще обхваща: 

принципи на проектиране на изследвания 

 събиране на данни; 

 почистване и подготовка; 

 методи за анализ и визуализация; 

 практики за управление и съхранение на данни. 

Училището за данни приветства всякакви кандидатури. Попълнете формуляра за 

кандидатстване до 15 май 2022 г. Ще получите обратна връзка дали кандидатурата ви е била 

успешна или не до 23 май 2022 г. 

За повече информация тук. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cdh.cam.ac.uk/
https://www.cdh.cam.ac.uk/dataschools/social-data-school-2022


Фестивал на новия европейски Баухаус 

 

За фестивала 

От 9 до 12 юни 2022 г. фестивалът ще събира хора от всички сфери на живота, за да дебатират и да 

формират бъдещето ни. Бъдеще, което е устойчиво, приобщаващо и красиво. Това е страхотна 

възможност за създаване на мрежа, обмен и празнуване – от наука до изкуство, от дизайн до 

политика, от архитектура до технология. Фестивалът поставя Европейската зелена сделка в 

сърцето на нашето ежедневие. 

Той ще включва дебати, страхотни лектори, артистични изпълнения, изложби и възможности за 

работа в мрежа. Основните теми на фестивала са красота, устойчивост и приобщаване. Той има за цел 

да изгради връзки между различни дейности и индивиди, свързвайки световете на научните 

изследвания, науката и технологиите с тези на образованието и гражданската ангажираност, както и 

на изкуството, културата и архитектурата. 

Как да се включите? 

Фестивалът предлага много възможности за включване на отделни лица и групи. Независимо дали 

искате да представите проект или инициатива на панаира, да покажете артистични или културни 

изпълнения на Феста, или да организирате съпътстващо събитие във вашата страна, регион или град! 

Възможно е също така да предложите своето пространство като място за провеждане на събитие в 

рамките на фестивала, като изложба на проекти или артистично представление.  

Можете да изразите интереса си да се присъедините към фестивала, като попълните формуляра за 

кандидатстване, наличен на страницата на събитието. 

Основната локация на фестивала ще бъде Брюксел, но се очаква да има множество съпътстващи 

събития на локално и национално ниво. 

За Новия европейски Баухаус 

Инициативата New European Bauhaus свързва Европейския зелен договор с нашето ежедневие и 

жилищни пространства. Той призовава всички европейци да си представят и изграждат заедно 

устойчиво и приобщаващо бъдеще, което е красиво за нашите очи, умове и души. 

 Това е мост между света на науката и технологиите, изкуството и културата. 

 Става дума за използване на нашите зелени и дигитални предизвикателства, за да 

трансформираме живота си към по-добро. 

 Това е покана за съвместно решаване на сложни обществени проблеми чрез съвместно 

творчество. 

 

 

 

https://new-european-bauhaus-festival.eu/en-eu/about/
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en


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/ 
 

 

   

 
 

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

За допълнителна информация: 

 

Център за проектна дейност 

 

Корпус 3, стая 508 

тел. 054 830 495, вътр. 337 
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