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КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ 

❖ SWISS GOVERNMENT EXCELLENCE SCHOLARSHIPS 2023/2024 

Each year the Swiss Confederation awards Government Excellence Scholarships to promote 

international exchange and research cooperation between Switzerland and over 180 other 

countries. Recipients are selected by the awarding body, the Federal Commission for Scholarships 

for Foreign Students (FCS). 

The Swiss Government Excellence Scholarships are aimed at young researchers from abroad who 

have completed a master’s degree or PhD and at foreign artists holding a bachelor’s degree. 

Full description of the scholarships can be found here on the web-page of the Swiss State 

Secretariat for Education, Science and Innovation. 

➢ Types of scholarship 

The research scholarship is available to post-graduate researchers in any discipline (who hold a 

master’s degree as a minimum) who are planning to come to Switzerland to pursue research or 

further studies at doctoral or post-doctoral level. Research scholarships are awarded for research 

or study at all Swiss cantonal universities, universities of applied sciences and the two federal 

institutes of technology. Only candidates nominated by an academic mentor at one of these higher 

education institutions will be considered. Art scholarships are open to art students wishing to 

pursue an initial master’s degree in Switzerland. Art scholarships are awarded for study at any 

Swiss conservatory or university of the arts. This scholarship is available to students from a limited 

number of countries only. 

➢ Selection criteria 

  The FCS assesses scholarship applications according to three criteria: 

• Candidate profile 

• Quality of the research project or artistic work 

• Synergies and potential for future research cooperation 

For Bulgaria the Swiss Government offers the following opportunities: 

• Arts Scholarships – To enable selected applicants to undertake initial Master’s studies at 

conservatories or art schools affiliated with universities of applied sciences: 12 months 

(September – August) – prolongable up to 21 months at most 

depending on the Master programme chosen and the necessary ECTS credits. 

• Research Scholarships for foreign students – To enable selected applicants to undertake 

research in the realm of their PhD or medical specialisation at one of the 10 Swiss cantonal 

universities, the two Swiss federal institutes of technology, the public teaching and research 

institutes or the universities of applied sciences. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
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• PhD Scholarships – To enable selected applicants to undertake a PhD at one of the 10 

Swiss cantonal universities, the two Swiss federal institutes of technology or the Graduate 

Institute. 

• Postdoctoral Scholarships – To enable selected applicants to undertake a postdoctoral 

research at one of the 10 Swiss cantonal universities, the two Swiss federal institutes of 

technology, the public teaching and research institutes or the universities of applied 

sciences. 

Contact person: 

Mr Dimiter Dimov, Project Coordinator, Center for Advanced Study Sofia 

7, Stefan Karadja Str., vh.3, ap.23 

phone: +359 2 9803704 

email: dimov@cas.bg 

web: https://cas.bg 

Deadline for submission of the application documents: 20th November, 2022. 

❖ INSAIT PHD FELLOWSHIPS 

The Institute for Computer Science, Artificial Intelligence and Technology (INSAIT) provides 

talented individuals the unique opportunity to engage in world-class research with the goal of 

becoming independent scientists and technology leaders. 

Students receive full 5-year PhD fellowships at 36,000 € per year and are mentored by world-

class professors. 

Who can apply? 

INSAIT will consider students who have obtained a B.Sc. or an M.Sc. degree by the time they 

start in INSAIT’s doctoral program. Thus, students who are currently completing or have 

completed these degrees (e.g., last year B.Sc. or M.Sc. graduates) are eligible to be considered for 

the INSAIT doctoral program. INSAIT is generally interested in students who are enrolled or have 

completed B.Sc./M.Sc. degrees in the areas of computer science, data science, mathematics, 

physics, statistics, or electrical engineering. 

How to apply? 

Please submit your application at the recruitee link. You will need to prepare the following 

documents (please note all documents must be either issued or translated in English): 

▪ Curriculum Vitae (CV) – you must present a CV with the universities you attended, 

acquired professional experience and achievements. 

▪ Degree certificates – official copies of your diplomas (Bachelors, Masters), if you have 

graduated. 

mailto:dimov@cas.bg
https://insait.ai/phd-mentors
https://insait.ai/phd-mentors
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▪ University transcripts – official copies of your university transcripts (Bachelors, 

Masters), listing all course work, academic hours and grades. 

▪ Recommendation letters (optional) – submit two letters of recommendation attesting to 

your academic and scientific achievements relevant to your doctorate application. Your 

letters should contain the full contact details of the recommender. 

▪ Passport or ID – copies of your passport or ID with your personal details should be 

attached. 

▪ Motivation Letter – the candidate should clearly articulate why they would like to pursue 

a PhD at INSAIT. 

▪ English Language Proficiency – the applicant is expected to have a strong command of 

the English language. If available, a copy of the formal certificate (TOEFL, Cambridge, 

IELTS, etc.) should be provided. 

How will the application be assessed? 

The main criteria in evaluating incoming applicants are the relevant qualifications as presented in 

the application process – quality of the course work and respective grades, extra-curricular 

achievements, motivation, recommendations, etc. 

Successful candidates will be invited for a technical interview conducted by the particular faculty 

(or several faculty) interested in the candidate. Once admitted, candidates can expect to start in the 

doctoral program as soon as possible. Please note that possible visa applications and issuing of 

work permits may cause delays in certain cases. 

All admitted candidates will receive a full doctoral fellowship. The fellowship amounts to  36,000 

EUR / year with a flat income tax of 10%. The goal of this competitive fellowship is to empower 

a doctoral student to fully engage in world-class research. Doctoral fellowships are also available 

from big-tech companies such as DeepMind and Amazon Web Services. 

More information and application HERE 

Deadline for application: all year round  

❖ FULBRIGHT-SCHUMAN PROGRAMME 2023/24 

The Fulbright-Schuman Programme provides grants to EU citizens for study, research or lecturing 

in the United States with a focus on EU affairs, European integration or US-EU relations. 

The programme is administered by the Fulbright Commission in Belgium and is 

jointly funded by the U.S. State Department and the Directorate-General for Education and 

Culture of the European Commission. 

There are four types of grants available: 

• Grants for Post-Doctoral Research and Lecturing (‘scholars’) 

https://insait.ai/phd/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/post-doctoral-research/
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o for those with completed PhD (or other terminal degree and 5+ years of experience) 

and academic/professional experience of 3+ months in two or more EU Member 

States 

o for a minimum period of three months and a maximum of nine months, with 

preference being given to projects of 4-6 months duration 

  

• Grants for (Pre) Doctoral Research (‘students’) 

o for those with academic/professional experience of 3+ months in two or more EU 

Member States, holding at least a bachelor’s degree and having achieved academic 

excellence generally defined as a distinction in each year of study or in the final 

year of study (please note that candidates without these grades are still encouraged 

to apply if they have outstanding personal or professional backgrounds) 

o normally for a period of between four and nine months (i.e., an academic year) but 

applications for pre-doctoral research for a period as short as four months will also 

be considered 

  

• Grants for International Educators 

o for professionals in international education administration from European 

universities for research within the field that would be mutually beneficial to both 

the institutions 

o for a period between 3 months and one academic year (9 months) 

  

• Grants for Innovation 

o for proposals focused on EU or US-EU approaches to innovative technologies and 

business models and their integration with new and existing policies and 

regulations. 

o the application procedure is the same as when applying for either a (pre)Doctoral 

(students) or Post-Doctoral Research (scholars) grant but in the 'Country 

Information' section it needs to specify that you are applying for the innovation 

award 

 Eligibility criteria 

• citizenship of an EU Member State 

• proficiency in English 

• minimum of a bachelor's degree 

• prior to submitting their application, candidates must arrange their own placement at an 

accredited university, vocational training/professional institution, or independent research 

center in the United States 

 Benefits 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/pre-doctoral-research/
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/international-educator-grants/
http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/
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• monthly stipend (USD equivalent of 2000€ for students and 3000€ for scholars and 

international educators) to be used to cover tuition, living costs, etc. 

• one-time travel stipend of USD equivalent of 2000€ intended to defray the costs associated 

with travel/relocation 

• sickness and accident insurance for grantees (not dependents) 

• J-visa sponsorship for grantees and any accompanying dependents 

• in-country programming (e.g., Gateway Orientations, Fulbright Enrichment Seminars) 

• membership in active Fulbright alumni networks in both the United States and Europe 

 How to apply 

• complete an online application  

• provide documents including: Americanized CV, transcripts and diplomas of most recent 

degree, letters of recommendation (uploaded directly into the online application) and 

letter(s) of admission or affiliation from a US host institution (this letter should contain the 

institution’s letterhead and mention the dates or academic term of your stay) 

 Read more here. 

Deadline: 1st December 2022, at noon CET (applications open on 15/09/2022). 

❖ JUNIOR RESEARCH INTERNSHIP PROGRAM 

The Medici Archive Project (MAP) invites applications to our junior research internship program 

for undergraduate and recent graduate students.  

This is a six-to-eight-week research based internship in MAP’s headquarters in Palazzo Alberti 

and in the State Archive of Florence. Applications are accepted all year long and internships are 

offered according to MAP’s Fellows’ availability.  

Successful applicants will spend the majority of their internship shadowing a scholar in the 

archives, and helping their mentor with topic-specific research. Typical tasks will include 

digitizing and indexing volumes, transcribing documents, and conducting secondary research 

online and in various libraries or archives throughout Florence. 

A significant part of the intern’s stay at MAP will be devoted to pursuing a personal research topic 

in the archives. Upon applying to the program, prospective interns should briefly describe a 

research topic that warrants the use of primary materials in the State Archives of Florence in their 

cover letter. Ideally, the project should be related to the program to which they are submitting their 

application.  

If applicants do not have a specific research project, they should outline their relevant academic 

interests and will be given an opportunity to develop a project, in conjunction with a scholar, over 

the course of the internship. 

http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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Throughout their time at MAP, interns will also be asked to perform various administrative tasks 

in the office. These tasks will include assisting with social media and office organization, copy 

editing, and organization of the paleography course. Though the internship is designed to last six 

to eight weeks, start and end dates are flexible and can be altered to accommodate the applicant’s 

school schedule. 

More information and application here 

Deadline: all year long 

❖ СТАЖ В „РАЙФАЙЗЕНБАНК” 

„Райфайзенбанк” търси стажант в Микробизнес Академия - София. Нужно е кандидатите 

да са студенти (икономическа специалност се счита за предимство), търсещи развитие в 

сферата на счетоводството и финансите, да имат добро ниво на владеене на английски език, 

да са отговорни, енергични и с желание да натрупат познания в банковата сфера. 

Компанията предлага отлични възможности за професионално и кариерно развитие в една 

от водещите банки в България, 6-месечен платен стаж, брутно месечно възнаграждение 

1000 лв. за 8-часов работен ден, разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на 

знанията и уменията, динамична и предизвикателна работа, допълнително здравно 

осигуряване, застраховка Живот/Злополука, ваучери за храна, преференциални условия 

при ползване на банкови услуги и продукти.  

Може да кандидатствате оттук. 

Краен срок: не е посочен 

❖ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА „НЕМЕЧЕК“ БЪЛГАРИЯ 

Компанията за разработването на софтуерни решения „Немечек“ България търси да назначи 

стажанти.  

Свободни места в обучителната програма има за System Administrator, QA Intern, IT 

Recruiter, Full Stack Java Developer, C++ Developer, Technical Support и др. По време на 

стажантската програма, студентите ще могат да комбинират стажа с лекциите в 

университета; ще работят с утвърдени професионалисти; ще натрупат опит в софтуерна 

компания с 22-годишна история; ще получават възнаграждение и социални придобивки; ще 

стажуват между 3 и 6 месеца; ще имат възможност за дългосрочна работа в „Немечек“ 

България.  

Повече информация и начин на кандидатстване може да намерите тук. 

Краен срок: не е посочен 

 

http://www.medici.org/internships/
https://www.rbb.bg/bg/karieri/svobodni-pozicii/b8ca5c8bd84e46b180574181afbe37a2/
https://careers.nemetschek.bg/internship?&utm_campaign=internship&utm_source=mailchimp.com&utm_medium=email&utm_content=FMI
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❖ СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА БАНКА ДСК 

Банка ДСК обява своята стажантска програма „Старт в кариерата“. Стажът е платен за 

студенти до 6 месеца, независимо от формата им на обучение. В това число учащи във 

висши учебни заведения в чужбина, студенти трети и четвърти курс от бакалавърската си 

степен на образование, студенти в процес на придобиване на магистърска степен, студенти, 

които са се дипломирали в същата година. Освен в областта на финансите и банковите 

операции, ДСК дава възможност за развитие на кадри в областта на ИТ, право, маркетинг, 

човешки ресурси, и други.  

Пълна информация и свободните позиции може да видите тук. 

Краен срок: не е посочен  

❖ ОБУЧЕНИЕ И СТАЖ ЗА ПРОГРАМИСТИ 

Българската софтуерна фирма TelebidPro предлага обучение и стаж за програмисти. Ако 

сте мотивирани да се учите, ако се интересувате от технологиите Python, JavaScript, Node.js, 

PostgreSQL, Redis, Perl, HTML5, Linux, AWS и имате желание да се развивате като 

програмист, компанията предлага възможности за тренинг, платен стаж и работа с гъвкаво 

работно време – 4, 6 или 8 часа, като за студенти това е изцяло съобразено и с програмата в 

университета.  

За да станете стажант е необходимо да сте първа или втора година в университета, за 

предпочитане да следвате в областта на компютърните науки или свързано с тях 

образование, познаване на основните принципи в програмирането, английски език на 

работно ниво, желание за учене и развитие. За предимства се считат познаване на MySQL 

или PostgreSQL, работа под Linux и познаване на HTML, 

CSS. Компанията предлага обучение, стаж и възможност за работа на половин или пълен 

работен ден след края на стажа, приятна и приятелска работна среда в екип от млади 

професионалисти, работно време съобразено с часове, лекции и упражнения. Фирмата ще 

се свърже само с предварително одобрените кандидати. Може да кандидатствате оттук. 

Краен срок: не е посочен 

❖ СТАЖ В „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ 

„Уникредит Булбанк“ търси стажант в сектор „Банкиране на дребно“ за офис в 

София. Стажантската програма има за цел да подаде ръка на студентите и наскоро 

завършилите специалисти, като ги запознае с основните дейности от работата в банковата 

сфера и съчетае обучението с реалните работни предизвикателства в екипа на водеща 

финансова институция.  

Стажантът ще трябва да подпомага извършването на продажби и обслужването на клиенти 

във филиала, ще подпомага стимулирането на клиентския интерес към продукти и услугите 

на банката, ще научи да работи с клиенти, как се водят преговори с клиенти - на живо и по 

телефон и други.  

https://dskbank.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B8/%D0%B4%D1%81%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://telebid-pro.com/careers/
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Нужно е кандидатите да са завършили или в процес на завършване на висше образование; 

желаят да съчетаят теоретичното си обучение с реалните предизвикателства, които поднася 

работата; владеят английски език; с отлична компютърна грамотност – MS Office - Word, 

Excel, PowerPoint; динамична, инициативна и организирана личност; с много добри 

комуникативни и организационни умения. 

Ако намирате стажантската програма за предизвикателна и отговаряща на вашето 

образование и амбиции, изпратете информация, като отбележите тази или друга 

предпочитана област за стаж. Може да кандидатствате през сайта на организацията, като 

отбележите тази или друга предпочитана област за стаж. 

Краен срок: не е посочен 

❖ СТАЖ В ИНВЕСТБАНК 

„Инвестбанк“ търси стажант „Продажби и координация на клоновата мрежа“. По време на 

стажа обучаващият се ще съдейства при изготвянето на пазарни анализи, справки и 

презентации; участва активно в текущите проекти на дирекцията; поддържа и обновява 

ежемесечно база данни; подпомага екипа при ежедневни задачи.  

Нужно е кандидатите да са студенти 3-и или 4-и курс по икономически специалности, да 

притежават добра компютърна грамотност, да имат добри комуникативни и 

организационни умения. Компанията предлага възможност за придобиване на ценен 

професионален опит, стаж при гъвкаво работно време, сертификат за успешно завършен 

стаж. Продължителността на стажа е от един до три месеца.  

Може да кандидатствате на сайта на компанията, в отдел „Стажантска програма“. 

Краен срок: не е посочен 

❖ NEW SUMMER INSTITUTE FOR THE STUDY OF EAST CENTRAL AND 
SOUTHEASTERN EUROPE 

The Centre for Advanced Study Sofia, in partnership with the American Council of Learned 

Societies (ACLS), is pleased to announce the launch of a new Summer Institute for Scholars of 

East Central and Southeastern Europe. ACLS and CAS will convene leading scholars from Eastern 

Europe and North America for a two-week residency in Blagoevgrad, Bulgaria, hosted by the 

American University in Bulgaria (AUBG), in the summers 2023, 2024, and 2025. 

With international travel restricted over the past two years due to the pandemic, many scholars 

have been forced to delay their research. The Summer Institute for the Study of East Central and 

Southeastern Europe (SISECSE) will enable scholars to undertake local fieldwork in the region, 

including archival research, work in museum collections, interviews, site surveys, or other forms 

of data collection. Participating scholars will be able to spend two weeks focusing closely on their 

own research projects in a collaborative and interdisciplinary setting. 

In addition to conducting their own research, scholars will have the opportunity to participate in 

small group writing workshops, as well as a series of immersive discussions on a key topic of 

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/karieri/kandidatstvane/
https://ibank.bg/bg/karieri
https://www.acls.org/programs/summer-institute-east-central-southeastern-europe/
https://www.acls.org/programs/summer-institute-east-central-southeastern-europe/
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shared academic interest. In 2023, those discussions will explore “Scholarly Writing in the Digital 

Age.” Participants will be asked to consider broad questions of accessibility and audience; the 

democratization of scholarly writing, manifested in the expansion of acceptable writing styles in 

journals and books; the blurring of borders between scholarly writing and creative writing, essays, 

and memoir; the implications of digital publishing for scholarly production; and related topics. 

Discussions will be held over several meals and in one seminar session. 

The program will cover travel, accommodation, and per diem expenses. Institute members will be 

expected to be in residence and to participate in all planned events for the duration of the institute. 

Scholars will also be provided with opportunities to travel locally during this time. 

Eligibility 

The competition is open to scholars in any field or discipline in the humanities and interpretive 

social sciences pursuing postdoctoral or advanced research in the region (Albania, Belarus, Bosnia 

and Herzegovina, Bulgaria, Czechia, Croatia, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North 

Macedonia, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Ukraine). 

Scholars should be based at institutions in North America (US, Canada, Mexico) or 

Central/Eastern Europe (see the list above). 

Application 

Scholars should apply with their own research proposals through the ACLS online system.  

The deadline for submissions will be in December 2022. 

❖ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

Министерството на правосъдието обявява конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти 

на тема „2022: Правата на човека – онлайн и офлайн“. Конкурсът е част от инициативите на 

министерството, с които тази година се отбелязва 30-годишнината от приемането на 

България за член на Съвета на Европа и ратифицирането на Европейската конвенция за 

правата на човека на 7 май 1992 г., в сила от 7 септември 1992 г.  

Съревнованието ще се проведе в две категории. В първата участие могат да вземат всички 

ученици от VII до ХII клас, а във втората – студенти и докторанти от всички висши учебни 

заведения. Целта на конкурса е да се провокира творческия потенциал и мисленето на 

младите хора да представят своята гледна точка по темата за правата на човека, 

включително в контекста на военния конфликт в Украйна. Специалната първа награда за 

двете категории участници е учебно посещение в Страсбург.  

Срокът за предаване на творбите е  до края на месец октомври 2022 г. на e-

mail: Essay@justice.government.bg. Още информация за повода можете да намерите 

на страницата на Министерство на правосъдието. 

Краен срок: 31 октомври 2022 

mailto:Essay@justice.government.bg
https://justice.government.bg/home/index/c0d48ecf-eb16-430e-bf2c-803c206f8ce2
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ПРОГРАМИ 

❖ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА DUT (DRIVING URBAN TRASITIONS) 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по 

програма DUT (Driving Urban Trasitions). 

В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните тематични 

области: 

• Positive Energy Districts 

• 15-minute City 

• Circular Urban Economies 

Покана за кандидатстване: https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/ 

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Call-text-1.0.pdf 

DUT организира информационна онлайн среща с потенциални бенефициенти по 

програмата за представяне на конкурса, както следва: 

Webinar DUT: 18-ти октомври 2022 

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

https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-2-online-information/ 

Условия на конкурса: 

• Проектите по програмата ще бъдат със срок за изпълнение 3 години. 

• 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". 

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 36 месеца). /Протокол на ИС № 26 от 30.09.2022 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; 

https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
https://dutpartnership.eu/wp-content/uploads/2022/09/DUT-Call-2022-Call-text-1.0.pdf
https://dutpartnership.eu/voorbeeld-pagina-2/dut-joint-call-2022-info-day-2-online-information/
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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 

задължително 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.  

Контакти за допълнителна информация: 

Милена Александрова, 

Фонд „Научни изследвания“, 

тел: +359 884 171 363, Email: aleksandrova@mon.bg 

Крайният срок за подаване на проектни предложения на първи етап от конкурса е 21-ви 

ноември 2022 г. 

❖ КОНКУРС ПО ПРОГРАМА BIODIVMON 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в деветия съвместен конкурс по 

програма BiodivMon. 

Тема на конкурса: 

„Подобрен транснационален мониторинг на биоразнообразието и екосистемните 

изменения в полза на науката и обществото“ 

(Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society) 

Покана за кандидатстване: https://www.biodiversa.org/2017 

Указания за подаване на проектни предложения: 

https://www.biodiversa.org/2064/download 

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. 

https://fni.bg/sites/default/files/novini/FNI_International_Programs_2017_BG.pdf
https://fni.bg/sites/default/files/novini/ERA-NET.zip
mailto:aleksandrova@mon.bg
https://www.biodiversa.org/2017
https://www.biodiversa.org/2064/download
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• 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". 

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 36 месеца). /Протокол на ИС № 26 от 30.09.2022 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 

задължително 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. 

Контакти за допълнителна информация: 

Милена Александрова, 

Фонд „Научни изследвания“, 

тел: +359 884 171 363 

Email: aleksandrova@mon.bg 

Крайният срок за подаване на проектни предложения на първи етап от конкурса е 9-

ти ноември 2022 г. 

 

https://fni.bg/sites/default/files/novini/FNI_International_Programs_2017_BG.pdf
https://fni.bg/sites/default/files/novini/ERA-NET.zip
mailto:aleksandrova@mon.bg
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❖ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА 
„ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ БАСЕЙН“ 2021-2027 

Започва втори прием на проекти за финансиране по европейската програма за 

транснационално сътрудничество „Евро-Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (Евро-

МЕД). По него ще бъдат подкрепени съвместни проекти в четирите тематични области на 

Евро-МЕД: „Иновативна икономика“, „Природно наследство“, „Зелени жилищни площи“ и 

„Устойчив туризъм“.Партньори по тях могат да бъдат местни, регионални или национални 

органи, академични организации, неправителствени организации, бизнес асоциации, 

предприятия и др. 

Програмата осигурява 80% финансиране на всеки проект, допълнително 15% са национално 

съфинансиране и 5% от бюджета трябва да бъдат собствен принос на участниците. 

Програмата подкрепя дейности, насочени към развитие на нови технологии, преход към 

кръгова икономика, намаляване на риска от бедствия, запазване на биоразнообразието, 

зелени жилищни площи, насърчаване на устойчив туризъм и подкрепа на 

сътрудничеството. 

Програма Евро-МЕД обхваща 69 района от ниво 2 (NUTS 2) в 14 държави и е с бюджет 294 

млн. евро. Подкрепя сътрудничеството през средиземноморските граници и предоставя 

средства за проекти, разработени и управлявани от публични администрации, 

университети, частни и граждански организации. Обединява партньори от 10 страни - 

членки на Европейския съюз (България, Кипър, Хърватска, Франция, Гърция, Италия, 

Малта, Португалия, Словения и Испания), както и четири държави кандидат-членки – 

Албания, Черна гора, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина. България 

участва с цялата си територия в програмата. 

Функциите на Национален орган за България се изпълняват от дирекция „Управление на 

териториалното сътрудничество“в Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Допълнителна информация може да бъде намерена на уеб страницата на 

МРРБ, сайта и Фейсбук страницата на програмата. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 27.10.2022 г. 

❖ ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за „Подкрепа на 

международни научни форуми, провеждани в Република България“  

Цел на процедурата е да се подпомогне провеждането на международни научни форуми 

като се спазва принципа на споделено финансиране. Това дава възможност за активно 

включване на български учени в международната научна общност, популяризиране на 

научни резултати; тяхната сравнимост в международен обхват. 

https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-b-evro-sredizemnomorski-basejn-euro-med-2021-2027/lica-za-kontakt/
https://www.mrrb.bg/bg/infrastruktura-i-programi/programi-za-teritorialno-sutrudnichestvo-2021-2027/interreg-vi-b-evro-sredizemnomorski-basejn-euro-med-2021-2027/lica-za-kontakt/
http://www.interreg-euro-med.eu/
https://www.facebook.com/InterregEuroMED
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Очакваните резултати: Да се установи и задълбочи сътрудничеството на българските учени 

с водещи учени от чужбина, да се стимулира участието на млади учени в международни 

научни прояви, да се осигури видимост на българските научни изследвания. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

В процедурата могат да участват учени или колективи от учени от:  

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от 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"  

3) организациите по т. 2 не извършват стопанска дейност или ако упражняват стопански и 

нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се 

вземат предвид поотделно.  

Проверката за изпълнение на условието за допустимост се осъществява чрез проверка на 

информацията, публикувана на интернет страницата на 

НАОА: https://www.neaa.government.bg 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

1.Събитието да се провежда на територията на Република България (доказва се чрез 

деклариране на мястото във формуляра). 

2.Международно участие - минимум 10% участници от чужбина (доказва се чрез списък на 

чуждестранните участници със институциите и страните, които представят). 

3.Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на Закона за насърчаване на научните 

изследвания, на една или повече от специфичните цели на Националната стратегия за 

развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030, или приоритетна 

област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 

4.Структурирана програма – с представени лектори и теми на докладите на поканените 

лектори. Прилагат се биографии по приложен формуляр и копия от писма от поканените 

участници с пленарни или ключови доклади, в които е заявено съгласие за участието им във 

форума. 

5.Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени, 

докторанти и постдокторанти. Представят се три броя списъци – пълен списък на 

очакваните участници, придружен с месторабота и адрес на електронна поща; списък на 

участниците от чужбина (в съответствие с т. 2) и списък на младите учени, докторанти и 

постдокторанти. 

6.Събитието не трябва да бъде финансирано чрез други публични източници и програми 

(проекти, подкрепени от Фонд “Научни изследвания”, по оперативните програми към 

Структурните фондове и международни програми - рамкова програма на ЕС, програма 

КОСТ. Обстоятелството се доказва с декларация, подписана от ръководителя на (попълва 

се приложение 1). 

https://www.neaa.government.bg/


Месечен информационен бюлетин 17 

 

7.Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължителнопосочване на очакван 

финансов принос от други и/или собствени източници. Средствата от ФНИ, предоставени 

чрез тази схема, могат да се разходват за: 

• организационни разходи, включващи наем зали и оборудване, изработка на постери, 

печатни и други конферентни материали, закупуване на канцеларски материали; 

• разходи за настаняване на лекторите, поканени от организаторите, настаняване на 

млади учени от български научни организации или висши училища, които участват 

с доклад или постерно съобщение, разходи за кафе-паузи, официална вечеря, 

вътрешен транспорт в страната на участниците в научната проява и други присъщи 

разходи. 

Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите ТУК 

Краен срок: текущ 

❖ НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В 

УТВЪРДЕНИ ПРОЕКТИ ПО COST 

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за 

предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в 

утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните 

изследвания и технологии COST. 

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България 

в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и 

технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма. 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 

• Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 

Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

• Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. 

изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г). 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително 

решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и 

утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата.  

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: 

Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще 

бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два 

пъти годишно / през месец март и през месец октомври/. 

МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година. 

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3 

Пълен текст на процедурата 

https://www.fni.bg/?q=node/527
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/10_2016/Procedura_COST_nac_finansirane%E2%80%9329012016.pdf


Месечен информационен бюлетин 18 

 

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения 

от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат 

приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg 

Краен срок: текущ 

  

mailto:fni-konkursi@mon.bg
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СЪБИТИЯ 
  

 

Международен форум за научна журналистика,  29 октомври - 4 ноември 2022 (SJF), 

онлайн 

В събитието ще вземат участие научни журналисти, учени, студенти и маркетинг 

специалисти от различни страни. Билети се предлагат на цена 49 щатски долара (25 

долара за студенти). Журналисти и студенти могат да кандидатстват за стипендия. 

2022 European Quality Assurance Forum, 17 - 19 November 2022, Timișoara, Romania 

The Forum, entitled “Shaping or sharing? QA in a value-driven EHEA”, will combine sessions 

about European policies and trends, research, and practical case examples related to the Forum 

theme and more generally about current developments in quality assurance. 

The 2022 EQAF will offer an occasion to discuss the role of QA in shaping, safeguarding and 

promoting shared values. The Forum will address questions such as how to build public 

confidence in higher education institutions as autonomous scientific institutions that promote 

academic freedom, integrity and reliable evidence. It will explore how equity, inclusion and 

student participation in governance and QA of higher education are promoted and supported. 

Finally, the Forum will invite the audience to reflect on how to ensure value-driven international 

collaboration in higher education. During the Forum, paper sessions, workshops and practice 

presentations will provide space for more in-depth exchange about research, policy initiatives 

and practical case examples related to the Forum theme and more generally about current 

developments in QA. 

Ratio Forum 2022, 19 November 2022, Sofia tech Park 

Пригответе се за цял ден изпълнен с невероятни научни факти и впечатляващи иновации, 

представени на човешки език. Очакват ви и демонстрации, изложби, допълнителни 

забавления и изненади. Скоро ще ви споделим повече за темите и лекторите ни, но вече 

можете да вземете своя билет: https://ratio.bg/fall/ 

European Big Data Value Forum 2022, 21 – 23 November 2022, Prague, Czech Republic 

International Scientific Conference: Cancer, Work & Employment, 21 – 23 November, 

2022, Paris, France 

The French national cancer institute is organizing an in-person international scientific 

conference in Paris on the theme “Cancer, Work & Employment”. These scientific days will 

https://www.sciencejf.com/
https://sciencejf.com/shop/
https://sciencejf.com/fellowships/
https://www.eua.eu/events/123-2022-european-quality-assurance-forum.html
https://stayhappening.com/e/ratio-forum-2022-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-E2ISUO9U52Q
https://www.bdva.eu/european-big-data-value-forum-2022
https://canceremployment-scientificdays.com/practical-information/


Месечен информационен бюлетин 20 

 

allow the crossing of multidisciplinary data and foster discussion between researchers from 

various disciplines. 

Horizon Europe info day - Cluster 5, 15 – 16 December 2022 

The European Commission’s info days for Horizon Europe Cluster 5 will be held as a hybrid 

(virtual/limited physical) event. 

The info days will present the research and innovation topics proposed for 2023 under the Work 

Programme 2023-2024 of Horizon Europe Cluster 5. They will give the opportunity to 

prospective applicants to learn more about the funding options under the new Work Programme 

with focus on twin green and digital transitions to achieve climate neutrality in Europe by 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en
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ПУБЛИКАЦИИ 

❖ CERN COURIER 

 

 

 

 Sep/Oct 2022  

Knowledge gained through the development of advanced accelerators, detectors and 

computing is increasingly impacting fields beyond particle physics. CERN’s open-source 

vacuum simulator “Molflow” is a prime example, helping, among others, NASA’s Mars 2020 

and SPHEREx missions, and ESA’s LISA mission. SLAC’s upgraded X-ray free-electron 

laser, LCLS-II, meanwhile, rests on a collaborative effort involving Fermilab, JLab, DESY, 

KEK and other labs, while cutting-edge accelerator technologies are also driving next-

generation radiotherapy tools and numerous other societal benefits. Read about these 

developments and much more in the latest issue. 

❖ THE COVID-19 PANDEMIC AND THE FUTURE OF WORKING SPACES 

Download 

This edited volume presents a compendium of emerging and innovative studies on the 

proliferation of new working spaces (NeWSps), both formal and informal (such as coworking 

spaces, maker spaces, fab labs, public libraries, and coffee shops), and their role during and 

following the COVID-19 pandemic in urban and regional development and planning. 

https://cerncourier.com/wp-content/uploads/2022/09/CERNCourier2022SepOct-digitaledition.pdf
https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003181163/covid-19-pandemic-future-working-spaces-ilaria-mariotti-pavel-bedn%C3%A1%C5%99-mina-di-marino
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This book presents an original, interdisciplinary approach to NeWSps through three features: 

(i) situating the debate in the context of the COVID-19 pandemic, which has transformed 

NeWSp business models and the everyday work life of their owners and users; (ii) 

repositioning and rethinking the debate on NeWSps in the context of socioeconomics and 

planning and comparing conditions between before and during the COVID-19 pandemic; and 

(iii) providing new directions for urban and regional development and resilience to the 

COVID-19 pandemic, considering new ways of working and living. 

❖ BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA (BBA)- GENE REGULATORY MECHANISMS 

 

The construction and maintenance of a high quality and interoperable knowledge commons that 

covers the area of gene regulation information involves key players in the field of bio-curation, 

database management and computational biology who collaborated with knowledge commons 

users under aegis of the GREEKC COST Action. This special issue of BBA-Gene Regulatory 

Mechanisms reports on progress in the following areas; ontologies and controlled vocabularies, 

the development of curation guidelines and standards, identify literature content by text mining 

and storing and sharing of the gene expression regulation knowledge commons. 

Download 

❖ INSTITUTIONAL TRANSFORMATION AND LEADERSHIP DEVELOPMENT AT 
UNIVERSITIES. A MAPPING EXERCISE 

Download 

https://www.sciencedirect.com/journal/biochimica-et-biophysica-acta-bba-gene-regulatory-mechanisms/special-issue/108W4KBFFGR
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3355
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Report from the Innovative Leadership and Change Management in Higher Education project 

(NEWLEAD) 

Luisa Bunescu, Thomas Estermann 

Given the rapid and intense change taking place in our societies and, invariably, at our 

universities, institutional leadership has become a game-changer in the capacity to adapt. This 

is even more so since the Covid-19 pandemic began. Nevertheless, when it comes to leadership 

development and institutional transformation in higher education, there is not much evidence 

on the institutional and system-level approaches in Europe. 

This report, produced under the EU-funded NEWLEAD project, aims to provide a 

comprehensive picture on leadership development and institutional transformation in higher 

education systems across Europe. It is based on a survey of higher education leaders, which 

resulted in more than 200 valid responses from 27 different systems, and one addressed to EUA 

national university associations, with 21 valid responses. The report also intends to contribute 

to a meaningful conversation on the importance of capacity-building for higher education 

leaders as an enabler to support the post-pandemic institutional adaptation and transformation. 

❖ NEXTGENERATIONEU: WHAT DO NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE 
PLANS HOLD FOR UNIVERSITIES? 

Enora Bennetot Pruvot, Thomas Estermann 

Universities have much to say and deliver in the policy areas set forth in NextGenerationEU. 

They have a role to play in facilitating the green and digital transitions, in contributing towards 

smart and inclusive growth, and they are leading actors in educating, upskilling and reskilling 

populations. 

But where do real opportunities lie for universities to contribute towards the objectives of the 

national recovery plans? What type of support can they expect, for which activities? This EUA 

briefing answers these questions with the aim to enhance awareness among higher education 

institutions. It also highlights and shares examples illustrating the diversity of options available 

to universities, underlines potential complementarities with other funding schemes, and 

contributes to the plans’ transparent implementation at the national level by formulating key 

messages to universities and policy makers. Download 

https://www.eua.eu/resources/projects/793-newlead.html
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3339
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❖ UNIVERSITIES AS KEY DRIVERS OF SUSTAINABLE INNOVATION ECOSYSTEMS 

Results of the EUA survey on universities and innovation 

Kamila Kozirog, Sergiu-Matei Lucaci, Stephane Berghmans 

 

This report provides in-depth analysis of the results of the first-ever Europe-wide survey on 

universities and innovation. 

Designed to gather evidence about the state of innovation at European universities, the EUA 

survey took stock of how these institutions pursue their third mission and help deliver the 

sustainable and digital transitions. As such, it continues EUA’s long-standing work showcasing 

universities’ key contributions to innovation ecosystems, in a context of multiplying societal 

challenges and the increasing relevance of knowledge to devising new solutions. 

The report also provides examples of innovation good practice at universities that can serve as 

a source of inspiration for policy makers, funding agencies and universities themselves. It 

concludes with a number of recommendations stemming from the key findings. These are meant 

to help ensure that the university sector’s innovation ambitions can be achieved. 

Download 

❖ BUILDING THE FOUNDATIONS OF RESEARCH 

A Vision for the Future of Doctoral Education in Europe 

The EUA Council for Doctoral Education has developed this publication at a time when global 

challenges such as the climate crisis and the need to build a more sustainable planet, together 

with emerging opportunities (e.g. digitalisation), have led universities to a deep reflection on 

how doctoral education can further progress and remain open and observant of the core values 

of academia. 

This also marks almost two decades since the Salzburg Principles set the foundations for 

important reforms in doctoral education. Since then, the landscape of doctoral education in 

Europe has significantly evolved with regard to its form and content. 

This document analyses intrinsic and extrinsic drivers that shape the future of doctoral 

education in Europe and suggests possible ways forward for universities to meet current and 

future challenges in this key area. 

It also serves as a source of reflection for universities that wish to keep their strategies and 

processes up to date in a fast-changing world. 

Download 

https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3581
https://www.eua.eu/resources/publications/626:salzburg-2005-%E2%80%93-conclusions-and-recommendations.html
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?id=3732

