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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма QuantERA II 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения: 11 май 2023 г. (процедурата за 

подаване на проектни предложения е едноетапна). 

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

Програма QuantERA II. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като 

съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 28 

европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски 

проекти в областта на квантовите технологии. Български екипи могат да участват като 

координатори или партньори в създаване на международни консорциуми за кандидатстване с 

проектните предложения в следното тематично направление: 

Topic 1. Quantum Phenomena and Resources (QPR)  

„Квантови феномени и ресурси“  

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук:  

https://quantera.eu/wp-content/uploads/QuantERA-Call-2023-Announcement.pdf 

Quant-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски организации:  

https://www2.ncn.gov.pl/partners/quantera/ 

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 държави, участващи в консорциума, 

представени от съответните финансиращи организации. 

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

 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". 

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

провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

Крайният срок за подаване на проектни предложения към ФНИ за участие в конкурса е 11 май 

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

Електронните формуляри от българските научни колективи се представят до 17:30 часа на 

11.05.2023 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез 

системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg 

https://quantera.eu/wp-content/uploads/QuantERA-Call-2023-Announcement.pdf
https://www2.ncn.gov.pl/partners/quantera/
https://enims.egov.bg/


 

Покана – Higher Education Initiative 

 

 

Краен срок: до 28 февруари 2023 г., 17:00 CET 

За първи път поканата е отворена както за нови организации, така и за съществуващи 

партньори от пилотната покана и втората покана за предложения.  

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

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

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

Избраните проекти ще бъдат обявени през май 2023 г. 

Избраните консорциуми трябва да покажат как ще изградят капацитет за иновации чрез 

интегриране на дейности за насърчаване на таланти в дълбоки технологии. Те трябва също 

така да демонстрират как техните приложения се привеждат в съответствие с Deep Tech Talent 

Initiative и допринасят за дълбоки технологични иновации. 

Целта на Deep Tech Talent Initiative е да обучи най-малко 1 милион таланти в дълбоките 

технологии до 2025 г. чрез общоевропейски програми за развитие на таланти и умения. Това 

ще разшири работната сила в Европа и ще разшири операциите на бързоразвиващи се 

компании, работещи в областите на дълбоките технологии, като съвременни материали и 

производство, изкуствен интелект, биотехнологии, блокчейн, роботика, космическа техника, 

фотоника, електроника, квантови изчисления, устойчива енергия и чисти технологии. Всички 

организации в избраните проекти от тази покана ще представят официално изразяване на 

интерес да се присъединят към Deep Tech Talent Initiative Pledge, предвид тясното 

съответствие на третата покана на EIT HEI Initiative и целите на Deep Tech Talent Initiative. 

Няколко примера за дълбоки технологични дейности включват: 

 интегриране на дълбоки технологични области в учебните програми на курсовете; 

 подкрепа на стартиращи и отделящи се предприятия в дълбоки технологии; 

 улесняване на дълбоки технологични иновации, излизащи на пазара. 

Платформа за работа в мрежа и намиране на партньори Инициативата отвори платформа 

Conversation Starter изключително за Call 3, където можете да се регистрирате сега. Тази 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://events.conversationstarter.net/e/hei-eit
https://events.conversationstarter.net/e/hei-eit


платформа ви помага да се срещате и да се срещате с участниците, които най-добре отговарят 

на вашата концепция за предложение за проект на HEI. Тя ви позволява да преглеждате 

участниците и да изпращате покани за срещи, като ви помага да формирате своя перфектен 

консорциум! 

Информационни сесии: 

Инициативата също така организира поредица от онлайн информационни сесии, за да 

представи по-подробно поканата за предложения и да отговори на въпросите на кандидатите. 

Конкретното съдържание, връзките за регистрация и датите за информационните сесии са 

изброени по-долу. Не забравяйте да се регистрирате преди крайния срок! 

 Call general overview: Watch the full Info Session 1 video 

 Quality expectations and the deep tech focus: 5 December 2022, 15:00-16:30 CET (register 

by 5 December, 12:00 CET) 

 Intro to the HEInnovate self-assessment tool: 7 December 2022, 11:00 – 12:15 CET (register 

by 7 December, 9:00 CET) 

 Open question-and-answer session: 10 January 2023, 15:00-16:00 CET (register by 10 

January 2023, 12:00 CET) 

 Open question-and-answer session: 7 February 2023, 11:00-12:00 CET (register by 7 

February 2023, 9:00 CET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/ICbc9T_x6u0
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession2
https://www.lyyti.in/call3heinnovate
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession3
https://www.lyyti.fi/reg/Call3infosession4


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

 

 

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

е 02 февруари 2023 г.  

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

Програма CHIST-ERA 

Програмата предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество между научно-

изследователски колективи от предимно европейски държави в областта на информационните 

и комуникационни технологии. 

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

за кандидатстване с проектните предложения в следните тематични направления: 

Тема 1. 

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

in Decentralised and Distributed Systems) 

Тема 2. 

Комуникационни системи, базирани на машинно обучение, към безжичен Изкуствен 

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

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите 

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

CHIST-ERA интранет инструмент за търсене на партньорски 

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

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

announcement  

CHIST-ERA организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по 

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

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

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

 Условия на конкурса: 

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

от предвидените дейности в работната програма на съответния международен екип. 

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

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

съответните финансиращи организации.  

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


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

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

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

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

провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор". 

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

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

За повече информация ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


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

преквалификацията в европейското висше образование 

 

 

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

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

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

Избраните проекти ще бъдат обявени през май 2023 г. 

Новообявената покана ще мобилизира до 12 милиона евро финансиране от Европейския 

институт за иновации и технологии за висшите училища и техните партньори.  

Нова характеристика на тазгодишната покана ще бъде специален акцент върху обучението 

на технически таланти във висшето образование, в съответствие с новата водеща програма 

на EIT: Deep Tech Talent Initiative, която ще обучи един милион европейски таланти до 2023 

г.  

По поканата ще бъдат избрани до 16 проекта на консорциуми състоящи се от академични и 

неакадемични организации от държави-членки на ЕС и асоциирани държави към Хоризонт 

Европа. Тази покана идва след успеха на предишните две покани на инициативата, когато 

близо 50 проекта, включващи 290 висши училища и 300 неакадемични организации 

получиха еврпоейско финансиране.  

Организациите се насърчават да започнат подготовката по своята кандидатура, като пълния 

текст на поканата е вече публикуван на уебсайта на инициативата.  

Проектни предложения ще могат да бъдат подавани от 17 ноември 2022 г. до 28 февруари 

2023 г., а избраните проекти ще бъдат обявени през м. май 2023 г. Повече информация и 

полезни материали може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-skill-one-million-tech-innovators-join-pledge
https://eit-hei.eu/
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-launches-eur-12-million-call-boost-innovation-and-reskilling-european-higher


Отворена покана от EIT RAW MATERIALS 

 

 

 

Поканата за проекти в областта на иновациите и образованието вече е отворена за 

подаване на проектни предложения. Повече информация по темата можете да 

намерите ТУК. 

 Регистрацията и подаването на проектни предложения (draft proposals) е със срок до 26 

януари 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време); Срок за окончателно 

подаване: 11 май 2023 г., 13:00 ч. (централно европейско време). 

 Годишната покана за представяне на проектни предложения в областта на иновациите 

и образованието е възможност за иноваторите да получат признание за своите 

революционни идеи, водещи до пробив в сектора на суровините в Европа. EIT 

RawMaterials търси решения от потенциалните бенефициенти, с които да допринесе за 

оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

 

Годишната покана за иновационни и образователни проекти е възможност за иноваторите да 

увеличат максимално признанието на своите пробивни идеи сред водещите играчи в сектора 

на суровините в Европа. EIT RawMaterials търси решения от потенциални кандидати, за да 

допринесе за оформянето на силен, устойчив сектор на суровините в Европа. 

EIT RawMaterials е единственият лидер в областта на суровините в света, който предлага 

платформа за сътрудничество за индустрията, научните изследвания и образованието. 

Поканата за иновационни и образователни проекти е възможност за финансиране за 

овластяване на сектора на суровините да изостави традиционните подходи и да разработи 

нови, разрушителни решения, които са от решаващо значение за установяването на най-

високите индустриални стандарти и укрепването на нашето глобално лидерство. 

 

 

 

 

 

 

https://mailchi.mp/eitrawmaterials.eu/call-for-innovation-and-education-projects-open?e=0c7d66dac9


Свободен достъп до научни инфраструктури на Съвместния изследователски център 

 

Съвместният изследователски център (JRC) отвяра своите научни лаборатории за 

изследователи от висши училища, научни организации, инудстрия, малки и средни 

предприятия, като цяло публичен и частен сектор. 

JRC предлага достъп до своите неядрени съоръжения на изследователи и учени от държави-

членки на ЕС и страни, асоциирани към рамковата програма на  ЕС „Хоризонт Европа“. За 

ядрени съоръжения JRC е отворен за държави-членки на ЕС и за страни, асоциирани към 

изследователската програма на Евратом. 

Предлагането на достъп до гостуващи изследователи е част от стратегията на JRC за: 

 подобряване на разпространението на научни знания; 

 повишаване на конкурентоспособността; 

 преодоляване на пропастта между научните изследвания и индустрията; 

 осигуряват обучение и изграждане на капацитет. 

Учените ще имат възможност да работят в следните области: 

 ядрена безопасност и сигурност (Euratom Laboratories); 

 химия; бионауки/науки за живота; 

 физически науки; 

 ИКТ; 

Резултатите ще бъдат включени и в мисията на JRC за подпомагане на изготвянето на 

политики на ЕС. 

Повече информация за групите научни инфраструктури, до които JRC предоставя достъп 

може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/knowledge-research/open-access-jrc-research-infrastructures_en


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Многостранен конкурс за 

научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022“ 

 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 16 януари 2023 г. по 

електронен път 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-

техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 

колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в 

Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със 

съответните двустранни и многостранни договорености и националните законодателства на 

всяка от държавите.  

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед 

придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и 

мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и 

сътрудничество между научни организации от Република България и съответните държави. 

Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в 

Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните 

условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и 

финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са 

регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата 

процедура. 

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната 

договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или 

Фонд „Научни изследвания“ и партниращите институции от държавите партньори. 

Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и 

хуманитарни науки. 

1. Общ бюджет на конкурса: 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 400 000 лв. Финансирането по процедурата ще се 

извърши на два транша- 50 % от сумата от бюджета на Фонда за 2023 год. и 50 % от сумата 

от бюджета на Фонда за 2024 год. 

2. Максимален размер на финансирането за конкретен проект: 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура 

следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки 



отделен проект - 40 000 лв. 

Минимален брой участващи страни в проект – 3 страни. 

3. Срок за изпълнение на проекта: 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

4. Срок за подаване на проектните предложения 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 16 януари 2023 г. по електронен път 

към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на 

адрес https://enims.egov.bg/ , като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, 

трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от 

документа). Документите следва да са подписани с електронен подпис от ръководителя на 

базовата организация. 

Срокове по конкурса: 

- Обявяване на конкурса – до 9 ноември 2022 г. 

- Краен срок за подаване на проектни предложения – 16 януари 2023 г. 

- Размяна на списъците с подадените проекти - 30 януари 2023 г. 

- Размяна на резултатите от оценяването на проектите - 10 юни 2023 г. 

- Взимане на съвместно решение за финансиране от Смесена комисия - юни 2023 г. 

- Старт на проектите – юли 2023 г. 

Всичко за конкурка ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enims.egov.bg/
https://www.fni.bg/?q=node/1500


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 

ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ –

2022“ 

 

Краен срок: 17:30 часа на 31 януари 2023 г. 

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-

техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни 

колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в 

Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със 

съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от 

държавите. 

 Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на 

нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед 

придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен между държавите и 

мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и 

сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. 

Допустимите кандидати - научни организации от Република България, са определени в 

Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните 

условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и 

финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са 

регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата 

процедура. 

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната 

договореност между Министерството на образованието и науката на Република България или 

Фонд „Научни изследвания“ и партниращата институция от държавата партньор. 

1. Научни области 

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително обществени и 

хуманитарни науки. 

2. Общ бюджет на конкурса 

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 450 000 лв.  

3. Максимален размер на финансирането за конкретен проект 

Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура 

следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде с максимална сума за всеки 

отделен проект - 40 000 лв. 



4. Срок за изпълнение на проекта 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране. 

5. Срок за подаване на проектните предложения 

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 31 януари 2023 г. по електронен 

път към Фонд "Научни изследвания" в електронен формат в системата СУНИ на 

адрес https://enims.egov.bg/ , като документите - Част 1 и Част 2 на проектното предложение, 

трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от 

документа). 

Всичко за конкурса ТУК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://enims.egov.bg/
https://www.fni.bg/?q=node/1498


 

ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ 

 

Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата 

програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ 

 

На 26 януари 2023 г., 13:00 часа Министерството на образованието и науката организира Национален 

информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания 

и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“. 

В рамките на информационния ден ще може да разберете повече подробности за Работната програма 

2023 – 2024 и да участвате в дискусии с вече спечелили проекти по РП „Хоризонт Европа“. 

Представителите на националната контактна мрежа и програмните комитети ще проведат дискусия 

относно капацитетът на България за участие в РП „Хоризонт Европа“. 

Националния информационен ден ще се проведе хибридно – на място в зала 2, форум „Джон 

Атанасов“ на София Тех Парк, както и онлайн през платформата Zoom. 

За да вземете участие в събитие е необходимо да направите предварителна регистрация – https://edu-

box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127. 

покана 26.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127
https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2023/01/pokana-26.01.pdf


Първи информационен ден посветен на Клъстер 2 "Култура, творчески индустрии и 

приобщаващо общество 

 

 

 

Първият информационен ден посветен на Клъстер 2 "Култура, творчески индустрии и 

приобщаващо общество ще се състои на 17 януари 2023 г. (онлайн) на линка тук.  

Регистрацията е активна, а до момента са регистрирани над 540 участника.  

Неговата основна цел е да информира потенциалните кандидати за изследователските 

теми включени в първите покани през 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/6wpb8q0qb5i1CN0VaWS5BF/overview


КОНКУРСИ И СТИПЕНДИИ 

Швейцария предоставя стипендии на български докторанти, учени и творци за 

академичната 2023-2024 

 

Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания 

София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, 

завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на изкуствата 

за академичната учебна 2022/2023 година. 

Стипендиите се отпускат от швейцарското федерално правителство. 

Възможностите за кандидатите от България са в четири категории: 

 Изкуство – в рамките на магистратура или научно изследване в Швейцария за 

творци/изследователи от различни сфери на изкуството. 

 Научна специализация за български докторанти – за кандидати, които провеждат 

своята докторантура в България и желаят да проведат научна и/или медицинска 

специализация в Швейцария; 

 Докторантура в швейцарски университет – за кандидати с придобита магистърска 

степен, които искат да проведат докторантура в швейцарска образователна/научна 

институция; 

 Пост-докторантско научно изследване – за кандидати с вече придобита докторска 

степен. 

Подробна информация кандидатите могат да открият на официалната интернет страница 

на Швейцарското министерство на образованието, науката и иновациите. 

FCS ще избере стипендианти за академичната 2023-24 година до края на май 2023 г. 

Стипендиите за академичната 2024-25 година ще бъдат обявени онлайн от август 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

https://cas.bg/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html


Стипендии на студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени от 

Германската служба за академичен обмен (DAAD) 

 

 

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета 

Всяка година Германската служба за академичен обмен (DAAD) подкрепя над 100 000 

немски и международни студенти и изследователи по целия свят – което я прави най-голямата 

финансираща организация в света от този вид. 

ДААД стипендии са насочени предимно към специализанти, докторанти и 

постдокторациии се присъждат за учебни и изследователски посещения в университети и 

извънуниверситетски изследователски институции в Германия. Сред учебните заведения, 

които предлагат журналистически стипендии, са университетите в Берлин, Дюселдорф, Кил, 

Кьолн, Хамбург, Щутгарт и др. 

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

докторанти, университетски преподаватели и учени за обучение по различни предмети, 

включително в областта на медиите и комуникациите.  

Кандидатите трябва да са завършили висшето си образование през последните шест 

години и да имат поне две години професионален опит.  

Сроковете за кандидатстване са различни в зависимост от университета.  

Изчерпателен преглед на програмите за стипендии на DAAD е достъпен в базата данни 

за стипендии: www.funding-guide.de 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

 

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


НОВИНИ 

 

34 от 100 статии в отворен достъп за 6 месеца 

 

 

 

През месец юни 2022 г. Министерството на образованието и науката сключи ново тригодишно 

споразумение с Elsevier. 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. 

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. 

Към м. януари 2023 г. възползвалите се от възможността автори за публикуване в 

открит/отворен достъп са публикували 34 статии.  

Напомняме за възможността, че до 28.02.2023 г. могат да бъдат публикувани още 66 статии 

в открит/отворен достъп. 

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 

При възникнали въпроси може да пишете на следните имейл 

адреси: y.zherkova@mon.bg; k.mutavchiev@mon.bg и e.foteva@mon.bg. 

https://naukamon.eu/nov-razshiren-dogovor-na-balgariya-s-elsevier-za-perioda-2022-2025-g/
https://naukamon.eu/nov-razshiren-dogovor-na-balgariya-s-elsevier-za-perioda-2022-2025-g/
https://app.eop.bg/today/197457
mailto:y.zherkova@mon.bg
mailto:k.mutavchiev@mon.bg
mailto:e.foteva@mon.bg


 

Лекции по проекта EXTREME 

 

 

На 18 януари, 2023 г., от 16 часа, в рамките на проекта EXTREME, ще се проведaт следните 

две лекции: 

16:00-16:30 

„Дейностите Мария Склодовска-Кюри – път към успешна научна кариера“ 

Лектор: Габриела Чупренска 

Главен експерт в отдел Международна дейност, оперативни програми и проекти, Българска 

академия на науките и Национално контактно лице за дейностите Мария Склодовска-Кюри 

за България. 

16:30-17:00 

„Отворен достъп за отворена наука – предизвикателства и възможности“ 

Лектор: д-р Савина Кирилова, Факултет по химия и фармация, СУ“Св. Кл. Охридски“ 

Лекциите са част от обучителната програма на проекта, целяща развиване на умения за 

кариерно израстване и комуникационни умения на учените на СУ“Св. Кл. Охридски“. 

Лекцията ще бъде проведена в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват 

могат да използват следната връзка към лекциите, която е свободна и всички желаещи да 

присъстват могат да се присъединят. 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2ZWVkYmMtM2RiMy00NDBmLWFiYzQtY2IxZDU3ODI0Y2Zm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229d05c5fb-e448-4700-8a58-e15b93c84ea9%22%2c%22Oid%22%3a%224ac1b1d6-b9b1-4e23-a8a1-cedcc5573306%22%7d


 

Първият форум за европейските мисии 

 

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

събере заинтересованите страни от: 

 правителствения сектор 

 гражданското общество 

 бизнеса и 

 научните изследвания и иновациите. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

от научноизследователската и иновационната общност, правителството и политическата 

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

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

изследвания и иновации: 

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

 Пътят към ориентирана към мисия система за изследване и иновации 

 Ангажиране на граждани – Запознайте се и наблюдавайте мисиите 

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

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

на ЕС. 

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

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

 

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


Споделете своите добри практики на EU Knowledge Valorisation Week 2023 

 

 

Крайният срок за изпращане е 11 януари 2023 г. 

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

превърнете научните постижения и изобретения в конкретни решения за обществото и 

индустрията. 

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

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

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

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

Програмата за иновации на ЕС. 

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

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

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

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

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

оформянето на програмата на Седмицата, като споделите своя пример. 

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

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

Крайният срок за изпращане е 11 януари 2023 г. 

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

една или няколко от следните теми. 

Повече информация може да намерите тук. 

 

 

 

 

 

 

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


 

 Всички предложения с изтекли дати в бюлетина 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 

 

 

  

 

  

 


	тел. 054 830 495, вътр. 337

