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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в
„Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ –
2022 г.

Краен срок за подаване на предложения 30 юли 2022 г. - не по-късно от 17:30 часа
(Българско време)
Обща цел на програмата
Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в
български висши училища (в т.ч. и военно-образователни институции) и научни организации
на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers).
Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като
необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда
и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.
Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на
изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области. Кандидатите
трябва да посочат на етапа на подаване, в коя от осемте научни области попада темата на
изследването им:
• Химия (CHE)
• Обществени и хуманитарни науки (SOC)
• Икономически науки (ECO)
• Информатика и инженерни науки (ENG)
• Околна среда и науки за Земята (ENV)
• Науки за живота (LIF)
• Математика (MAT)
• Физика (PHY)
Предложенията ще бъдат оценявани в избраната научна област.
Начало на срока за кандидатстване 30 юли 2022 г.
Предложенията следва да се подадат по електронен път в Системата за Управление на
Националните Инвестиции (СУНИ) на адрес https://enims.egov.bg. Оригиналните подписани

документи, посочени в Общото ръководство за националните научноизследователски
програми (Приложение 1 и Приложение 2), трябва да бъдат представени на български език.
Ако документите са представени във връзка с други конкурси на ФНИ за годината, те важат и
за този конкурс.
Документите следва да са подписани или с електронни подписи, или подписани и
сканирани. Всички декларации се прилагат също или електронно подписани, или подписани и
сканирани. При електронното подаване всички документи трябва да бъдат подадени в
съответните позиции на формата за електронно подаване на проектните предложения.
Крайното подаване се извършва не по-късно от 17:30 часа (Българско време) на датата на
крайния срок за подаване на проектните предложения чрез използване на електронен подпис
от ръководителя на базовата организация и е описано в техническите указания (отделен файл).
Подаването на предложението (и други действия, които следват тази процедура, като
например оттегляне) е отговорност на базовата организацията. За да се избегне пропускане на
крайния срок, предложението следва да се изпрати възможно най-скоро.
Предложението следва да бъде изготвено на английски език от изследователя в
сътрудничество с кандидатстващата организация, която се представлява от научния
ръководител в рамките на предложението. Перспективният изследовател и научния
ръководител не могат да бъдат едно и също лице. Административните форми се подават и на
български език.
Допълнителна информация, насоки и документи за участие ще откриете тук
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1462/
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1463/

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г.
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на
нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови
знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в
научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася
за:


Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените,
основано на високо ниво на научните изследвания.



Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и
качество на международно видимата научна продукция.



Разширяване на участието на българската научна общност в европейското
изследователско пространство и разширяване на международното научно
сътрудничество.



Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с
проблеми от регионално и национално значение.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни
изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване
на високи научни постижения в следните области:
Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки
за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически
науки; Химически науки; Хуманитарни науки.
Повече за конкурса можете да намерите ТУК.

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес
планове

Покана за представяне на проектни предложения за новите многогодишни бизнес
планове на т. нар. общности на знанието и иновациите (ОЗИ, KICKs) на Европейския
институт за иновации и технологии (2023-2025 г.) е публикувана и отворена от 1 юни т.г.
на Портала за финансиране и търгове на ЕК.
Бизнес плановете ще определят дейностите на ОЗИ през следващите години в рамките
на индикативния бюджет на EIT в размер на 905 млн. евро.
Тече подготовката и на т.нар. INNOVEIT WEEKS. Серията от събития е планирана за
периода 15 септември до 11 октомври на 12 различни места в Европа. INNOVEIT WEEKS ще
събере на едно място представители на индустрията, топ университети, стартиращи фирми и
еднорози, водещи изследователи и учени, инвеститори и лица, разработващи политиките в ЕС.

Механизмът Hop on

Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на
Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи Европейското научноизследователско
пространство (ЕНП) чрез разширяване на участието и разпространяване на високите
постижения. Европейската комисия разработва и прилага различни инструменти с цел
намаляването на различията и разделението в резултатите от научните изследвания и
иновации (НИИ).
Мехнанизмът „Hop on“ дава възможност за включване и интегриране на
допълнителен участник от държавите-членки с недостатъчно високи резултати в НИИ към
текущ проект по Втори стълб на Хоризонт Европа или по програмата Pathfinder на
Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия
партньор, изпълняващ съответна допълнителна задача в проекта. Задължително условие е и
всички партньори в съществуващия консорциум да одобрят присъединяването на новия
партньор.
Подробна информация за механизмът Hop on Facility може да намерите на портала на
Европейската комисия Funding & tender opportunities, както и във файла по-долу.
Информационна брошура – Механизъм Hop on

Стартира нова Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на
българистиката в чужбина“

На 05.05.2022 г. в Министерството на образованието и науката се състоя първата среща
на консорциума, който ще изпълнява Националната научна програма „Развитие и
утвърждаване на българистиката в чужбина“.
Програмата беше приета от Министерския съвет на 7 април тази година.
Основната ѝ цел е да се популяризират българския език, литература, история, изкуство,
наука и традиции сред чуждестранни учени и изследователи. Програмата ще се реализира в
рамките на три години, а бюджетът ѝ е общо 4 млн. лева. За първия етап през 2022 г. ще бъдат
осигурени 1 200 000 лв.
Ще се финансират специализации на чуждестранни млади учени или докторанти
българисти. Предвидено е и осигуряване на престой до три месеца в България на утвърдени
чужди експерти в тази област, които ще преподават и ще правят съвместни научни
изследвания с българските си колеги.
Ще бъдат разработени безплатни дигитални образователни и изследователски
програми за дистанционно обучение на студенти и докторанти по български език и
литература.
До три години ще заработи онлайн платформа за превод от и на български език. Тя ще
ползва машинен превод и езиков редактор по примера на Google Translate.
Паралелно ще се създаде и портал с дигитални образователни и научни ресурси в областта на
българистиката. Там ще могат да се обсъждат актуални въпроси за изследването и
преподаването на български език, литература, история и култура в помощ на обучението на
чуждестранни българисти.
Координатор по програмата е Българската академия на науките, а партньори са
водещите в преподаването на български език и литература висши училища – Софийският,
Пловдивският, Великотърновският, Югозападният и Шуменският университет.
Консорциумът ще се управлява от Изпълнителен съвет, състоящ се от представители
на всички партньори, въз основа на подписано партньорско споразумение с работен научен и
финансов план. Работна група от МОН ще осъществява наблюдение върху изпълнението на
програмата, а за гарантиране на максимална ефективност и полза ще се грижи Надзорен съвет,
конституиран със заповед на министъра на образованието и науката.

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 .

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Краен срок за подаване на проектни предложения – до 07.09.2022 г.
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на
фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на
нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови
знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в
научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната
стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася
за:


Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените,
основано на високо ниво на научните изследвания.



Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и
качество на международно видимата научна продукция.



Разширяване на участието на българската научна общност в европейското
изследователско пространство и разширяване на международното научно
сътрудничество.



Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с
проблеми от регионално и национално значение.

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни
изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване
на високи научни постижения в следните области:
Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки
за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически
науки; Химически науки; Хуманитарни науки.
Повече за конкурса можете да намерите ТУК.

До 29 юли 2022 г. се удължава срока за Конкурс „Българска научна периодика - 2023 г.
“

Краен срок за изпращане на документи: 17:30 часа на 29.07.2022 г.
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в Конкурс „Българска научна
периодика - 2023 г. “
Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на
висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и
индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Конкурсът
е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 година.
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна
периодика 2023 г.“ е 500 000 лв., съгласно утвърдения ГОП за 2022 г. Финансирането се
отнася за проекти, които ще се изпълняват от началото на 2023 г.
Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата
процедура е без ограничения за минимална сума според допустимите необходими разходи.
Срок за изпълнение на одобрените проекти: 12 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.
Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 29.07.2022 г. по електронен
път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния
адрес: https://enims.egov.bg
Повече за конкурса можете да намерите ТУК.

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните
средства за гранични изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced
Grant Call

Безвъзмездни средства отпускани от ERC по Advanced Grant Call са част от
безвъзмездните средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни
изследвания (ERC) за 2021 г., финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз
„Хоризонт Европа“ (HE FP) за научни изследвания и иновации. Те имат за цел да дадат
подкрепят учени и изследователи и да осигурят най-добрите условия за насърчаване на
тяхната научна работа. Научните постижения са единственият критерий за оценка.
Публикуваният документ се основава на правните документи, определящи правилата и
условията за безвъзмездните средства отпускани от ERC за погранични научни изследвания,
по-специално:
Работната програма на ERC 2021 г., Правилата за представяне на финансова подкрепа
от Европейския изследователски съвет и свързаните с тях методи и процедури за партньорска
проверка и предложение оценка, свързана с конкретната програма за изпълнение на Horizon
Europe и Модел на споразумение за безвъзмездна помощ (грантово споразумение), използван
от ERC.
Документът, публикуван от ERC за безвъзмездните средства за гранични
изследователски проекти за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call можете да изтеглите
като проследите тази препратка.
https://naukamon.eu/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b9%d1
%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2/

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ
Стипендиантска програма за студентки в сферата на ядрените изследвания

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

Стажове в Съвместния изследователски център

Съвместият изследователски център (JRC) публикува покана за стажове започващи
през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на Комисията, мисията на
Съвместния изследователски център е да подкрепя политиките на ЕС с независими
доказателства през целия политически цикъл. JRC е разположени в 5 държави-членки (Белгия,
Германия, Италия, Холандия и Испания).
Мястото на стаж може да бъде един от следните сайтове на JRC: Ispra (Италия), Geel
(Белгия), Petten (Холандия) или Карлсруе (Германия). JRC е работодател с равни възможности,
който насърчава разнообразието в своите приложения.
JRC се фокусира върху укрепването на базата от знания за изготвяне на политики;
глобални предизвикателства (здравеопазване; култура, творчество и приобщаващо общество;
гражданска сигурност за обществото; цифрови, промишлени и космически; климат, енергия и
мобилност; храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда);
иновации, икономическо развитие и конкурентоспособност; научни постижения; и
териториално развитие и подкрепа за държавите-членки и регионите. За поканата от октомври
2022 г. JRC се стреми да назначи редица научни стажанти в различни тематични области, в
зависимост от организацията. Тематичните области са групирани в 18 полета, посочени в
приложения файл.
JRC Scientific Trainees – Call 2022
Повече информация може да намерите тук.

КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ
Фулбрайт България обяви конкурс за Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри” за
академичната 2023-24 г.

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е
учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат
професионалната си квалификация в елитни оргнизации в САЩ. Стипендии се отпускат на
професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от
следните области:


превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости;



превенция и контрол на ХИВ/СПИН;



здравна политика и управление;



превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права;



планиране на образованието;



управление на човешки ресурси;



публична администрация и анализ на обществена политика;



комуникации/журналистика;



управление на природни ресурси и околна среда;



градско и регионално планиране;



аграрна икономика;



индустриално управление;



икономическо развитие,



финанси и банково дело.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати
се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.
Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.
Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Фулбрайт България. Промо
постер можете да изтеглите от тук.

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/jsummer/data/list_of_host_institutes_2021.pdf
Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, email: 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

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.

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.

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

Ново тригодишно споразумение с Elsevier сключи през месец юни 2022 г
Министерството на образованието и науката. Споразумението е в изпълнение на
Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България и
осигурява абонаментен достъп на висши училища и научни организации до базите данни на
издателството.
Сътрудничеството с Elsevier стартира през 2008 г., а последното споразумение, изтекло
в началото на 2022 г., отбелязва над 1 200 000 ползвания на услугите предоставени за
българските бенефициенти. Достъпът до базите данни допринася за интеграция в
Европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно
сътрудничество.
Новото споразумение е сключено за периода 2022 – 2025 г. и предлага разширен обхват
на абонамента, който включва и абонамент за електронни книги за целия период, както и
организирането на разширен семинар за развитието на научната дейност в системата на
висшите училища.
Най-големият успех на споразумението между МОН и издателството е пилотния проект за
„Открит достъп“.
Услугата дава правото да се публикуват статии с отворен достъп в основните хибридни
списания, собственост на Elsevier.
Кореспондиращите автори от България могат да публикуват определен брой статии с отворен
достъп в рамките на срока на споразумението, без да плащат такса за публикуване. В случай,
че е достигнат максималният брой статии за абонаментна година, споразумението предвижда
преференциални цени за българските ползватели, включени в списъка с ползватели.


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



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



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

Презентации:



EOAP_AG_DB_FixedQTY_Training_Jan2022
 Elsevier_Bulgaria_ Publishing options
 Supporting Bulgaria OA agreement
В презентациите може да разберете повече за работния процес по публикуване на статия с
отворен достъп. За възникнали въпроси може да пишете на следните имейл
адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg.
Целият текст на договора, предоставените услуги и списък с ползватели може да намерите на
сайта на Министерството на образованието и науката в раздел „Профил на купувача“
– https://app.eop.bg/today/197457

Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд
"Научни изследвания"

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по
конкурси на ФНИ, срокът за подаване на заявления се удължава до 26 юли 2022 г.
- Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни
комисии (на български език)
- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)
Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък
с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до
следните адреси по научни области:
o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;
b.rusanova@mon.bg - за медицински науки;
r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;
m.philipova@mon.bg – за обществени науки;
k.yaneva@mon.bg - за хуманитарни науки;
aleksandrova@mon.bg – за технически науки;
m.savova@mon.bg - за науки за Земята.

Европейската сметна палата публикува специален доклад за Хоризонт 2020

Европейската сметна палата (ЕСП) публикува Специален доклад 15/2022 „Мерките
за разширяване на участието в „Хоризонт 2020“ са добре планирани, но постигането на
трайна промяна ще зависи предимно от усилията на националните органи“. Докладът е
изготвен под ръководството на Ивана Малетич, член на ЕСП, като по него ще има
Заключения на Съвета по време на Чешкото председателство.
С цел да се преодолее трайното разделение в областта на научните изследвания и
иновациите (НИИ) и да се отключи потенциалът за високи постижения в държавите със
слаби показатели, Европейската комисия предприема специални мерки (известни като мерки
за разширяване на участието), целящи да подобрят достъпа на тези държави до ключово
финансиране от ЕС. ЕСП обаче установи, че истинската промяна зависи предимно от
националните правителства, които трябва да превърнат НИИ в приоритет, за да се засилят
инвестициите и да се ускорят реформите в тази област. Мерките за разширяване на участието
могат да дадат само начален тласък на напредъка в тези държави, но не са достатъчни сами
по себе си, за да се осъществят необходимите промени в националните екосистеми за НИИ.
Тук можете да намерите специалния доклад и съобщението за пресата, които са
публикувани на 24 официални езика на ЕС.

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г.
Европейските дни на научните изследвания и иновациите са годишното водещо
събитие на Европейската комисия за научни изследвания и иновации, което събира
политици, изследователи, предприемачи и обществеността, за да дебатират и оформят
бъдещето на научните изследвания и иновациите в Европа и извън нея.
Събитието ще се проведе онлайн на 28 и 29 септември 2022 г., което ще позволи на
всеки да се включи отвсякъде.
Тазгодишните Европейски дни на изследванията и иновациите ви дават възможност
да обсъждате и оформяте нови решения за укрепване на устойчивостта на Европа и нейната
стратегическа автономия. Присъединете се към събитието, за да участвате в обсъждането на
това как научните изследвания и иновациите изпълняват приоритетите на Европейската
комисия. Това е вашият шанс да дадете мнението си за новата Европейска програма за
иновации, Европейската година на младежта, богатството на европейското културно
творчество, мисиите на ЕС и много други теми.
Всеки, който желае, може да се присъедини и да участва дискусиите и работните
семинари на тема:
 цифровизация
 европейското научноизследователско пространство
 зеления преход
 европейската стратегия за иновации
Разгледайте програмата, открийте сесиите за вас и се пригответе да обсъдите бъдещето на
изследванията и иновациите с участници от цяла Европа и извън нея.
Регистрирайте се тук и следете за още новини и актуализации! като последвате в Twitter
@EUScienceInnov и се присъединете към разговора на #RiDaysEU.
Повече информация може да намерите на официалния сайт на събитието.

Платформа за публикации на учени и изследователи от България

PC TECHNOLOGY CENTER (Харков,Украйна) предоставя своите научни списания като
платформа за публикации на учени и изследователи от България. Списъкът на списанията,
тяхното индексиране и архиви са:
– Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
ISSN 1729-4061 (Online), ISSN 1729-3774 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/eejet/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/21100450083
– Technology audit and production reserves
ISSN 2706-5448 (Online), ISSN 2664-9969 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/tarp/pages/view/indexing
– ScienceRise: Pharmaceutical Science
ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_pharm/indexing, https://www.scopus.com/sourceid/2110102397
7
– ScienceRise: Medical Science
ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_med/indexing
– ScienceRise: Pedagogical Education
ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_edu/indexing
– ScienceRise: Biological Science
ISSN 2519-8025 (Online), ISSN 2519-8017 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_bio/indexing
– ScienceRise: Juridical Science
ISSN 2523-4153 (Online), ISSN 2523-4145 (Print)
Website: http://journals.uran.ua/sr_law/indexing

Търсят се сътрудници към изследователски проект Project Oasis

Учени, автори на статии и социолози, които имат опит в работата с независими онлайн
медии от Северна, Южна, Централна или Източна Европа, могат да кандидатстват за работа
като външни сътрудници към изследователския проект Project Oasis.
Работата ще бъде извършвана от разстояние между май 2022 г. и ноември 2022 г.
Необходимо е свободно владеене на английски, а другите езици се считат за предимство.
Допълнителна информация може да намерите тук.

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 найналежащите проблеми на изследователските инфраструктури.
Конференцията ще се проведе под егидата на Министерството на образованието,
младежта и спорта на Чешката република, Университета Масарик и Централноевропейския
технологичен институт в Бърно. Организаторите ще си сътрудничат тясно с Генерална
дирекция за научни изследвания и иновации на Европейската комисия, която ще допринеси
финансово за организацията на събитието чрез РП „Хоризонт Европа“. Като домакин на
конференцията, Бърно ще укрепи позицията си на нововъзникващ научен и технологичен
център в Централна Европа и ще се превърне в световен център за дебати на заинтересованите
страни от изследователската инфраструктура от 19 до 21 октомври 2022 г.
Програмата ще включва също няколко странични събития, от които посещения на
място в научноизследователски инфраструктури, разположени в Бърно. Организаторите също
се стремят да достигнат до широката публика – нова характеристика на конференцията ще
бъде така наречената „гражданска програма“, изготвена в сътрудничество с местни
институции като Обсерваторията в Бърно или VIDA! Science Centre. Накрая, но не на
последно място, срещата на Европейския стратегически форум за научноизследователски
инфраструктури (ESFRI) ще се проведе в Бърно през същата седмица.
За повече информация следете официалния сайт на събитието – International
conferenceon research infrastructures (icri2022.cz)

Нова Общност на знанието и иновациите на EIT в областта на културните и
творческите сектори и индустрии

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) ще обяви покана за представяне
на проектни предложения през м. октомври 2021 г., с която цели да създаде нова Общност на
знанието и иновациите на EIT (ОЗИ/EIT KIC) в областта на културните и творческите
сектори и индустрии (CCSI). Тази нова ОЗИ ще предостави иновативни решения на тези
сектори и индустрии да станат по-силни и по-устойчиви.
По-конкретно новата ОЗИ ще допринесе за:
- Разрушаване на бариерите пред иновациите в различните сектори и дисциплини. ОЗИ ще
задвижи начинания в тези области, ще ускори новите технологии и ще улесни дигиталната
трансформация.
- Свързване на иновационните вериги за създаване на стойност на местно, регионално,
национално ниво и на ниво ЕС. ОЗИ ще помогне на регионите да създават иновации и ще
повиши тяхната конкурентоспособност.
- Овластяване на следващото поколение иноватори в областта на културата и творчеството,
като ги снабди с така необходимите предприемачески умения.
Конкурсът ще бъде отворен за консорциуми, партниращи си за справяне с
предизвикателствата в областта на културните и творческите сектори и индустрии.
Публикуваните критерии за оценка на проектните предложения са достъпни ТУК.
Поканата за представяне на предложения ще остане отворена до м. март 2022 г. с
определянето на печелившия консорциум и стартирането на новия EIT KIC „Култура и
творчество“ през м. септември 2022 г.
С оглед идентифициране и взаимодействие с потенциални кандидатстващи
консорциуми от EIT стартираха платформа, за да улеснят процеса по намиране на
потенциални партньори. Платформата ще оперира до м. март 2022 г.
Повече информация за конкурса може да бъде открита на страницата му, или в раздела
„Често задавани въпроси“ на уебсайта на EIT.
На 12 юли от 12:00 ч. (CET) EIT ще представи предстоящия конкурс за новия EIT KIC
„Култура и творчество“ на фестивала в Кан – Marché du Film NEXT, на сесията: „Cannes Next
with EIT – Exploring the next Creative Financing Booster“. Повече подробности и предаване на
живо на сесията ще бъдат достъпни ТУК

Всички предложения в бюлетина с изтекли дати качваме предварително в сайта на ШУ, в
секция Център за проектна дейност / Програми и конкурси, Новини и събития/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
За допълнителна информация:
Център за проектна дейност
Корпус 3, стая 508
тел. 054 830 495, вътр. 337

