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Изграждане на ново Изграждане на ново 
поколение учени поколение учени 

–– движение  и движение  и 
предизвикателствапредизвикателства

А.ВуцоваА.Вуцова
Фонд “Научни изследвания”Фонд “Научни изследвания”

Основни инициативи :Основни инициативи :

Национални конкурси за научни 
проекти,финансирани от ФНИ

Стипендии за млади учени;

Международни инициативи

Насочени национални Насочени национални 
конкурси:конкурси:

Конкурс “Млади учени”
Конкурс “Млади таланти” 
Конкурс “ Подпомагане развитието на 
научния потенциал във ВУ “
Програма  “ РИЛА “
Програма  “ ФНИ- DAAD “

Стипендии за млади учениСтипендии за млади учени

Програма  “Развитие на научния 
потенциал”- Модул “ Стипендии за млади 
учени “

Програма  “Развитие на научния 
потенциал”- Модул “ уникална научна 
апаратура”-обучение на млади учени

Конкурс “Млади учени”Конкурс “Млади учени”

Основен инструмент на ФНИ за да се подобри 
възрастовия профил на научния потенциал 
Провежда се съвместно с фондация “Еврика” 
всяка година;
Насочен е към подкрепа на проекти 
разработвани и управлявани от млади хора
Предоставя възможности за провеждане на 
самостоятелни изследвания и краткосрочни 
научни визити

Конкурс “Млади таланти”Конкурс “Млади таланти”--
Ентусиазъм и Ентусиазъм и откривателствооткривателство ““

Цели :
Изгражданe на хармонична връзка “наука-
общество”;
Подпомагане интеграцията на млади хора, 
интересуващи се от наука;
Стимулира обмена на нови знания;
Провежда се на основата на научен проект
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Конкурс “ Подпомагане развитието Конкурс “ Подпомагане развитието 
на научния потенциал във ВУ “на научния потенциал във ВУ “

Основни цели:
Стимулира привличането на млади хора, които 
участват съвместно с хабилитирани лица в 
реализиране на научни изследвания;
Стимулира краткосрочни и средно срочни 
научни визити ;
Доразвиване на оригиналните виждания на 
младите учени в дисертационен труд.

Конкурс “ Подпомагане развитието Конкурс “ Подпомагане развитието 
на научния потенциал във ВУ “на научния потенциал във ВУ “

Предоставят се ресурси за :
Трудово възнаграждение за младите учени ;
Консумативи;
Оборудване;
Научни визити;
Участие в национални и международни  прояви.

NB! Проектът се представя от хабилитираното лице

Програма  “ РИЛА “Програма  “ РИЛА “

Конкурсът се организира съвместно с 
Министерството на образованието и 
изследванията на Франция;
Работи на базата на съвместен фонд за 
финансиране на научни проекти;
Основен момент- реципрочен обмен на 
млади учени.

Програма  “ РИЛА “Програма  “ РИЛА “

Специфични критерии:
Качество на научния проект;
Участие на докторанти и /или  млади учени;
Трансфер на знания;
Възможности за приложение на научния 
продукт .

Програма  “ ФНИПрограма  “ ФНИ-- DAAD DAAD ““

Цели :

Развитие на научното сътрудничество  
между български и германски научни 
колективи;
Мобилност на учени и студенти;
Научно развитие на млади учени -
дипломанти, аспиранти, пост-докторанти.

Програма  “ ФНИПрограма  “ ФНИ-- DAAD DAAD ““

Основно финансиране :
Обмен на учени; 

Консумативи и други разходи;

NB! Особен акцент върху обмена на млади 
учени
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Проекти, изпълнявани  по двустранно Проекти, изпълнявани  по двустранно 
научно сътрудничествонаучно сътрудничество

Основни цели:
Стимулиране на научни изследвания;

Стимулиране обмен на учени;

Достъп до уникална апаратура. 

Партньорски страни: Македония, 
Румъния, Гърция, Словакия, Украйна, 
Индия, Китай и т.н.

Програма  “Развитие на научнияПрограма  “Развитие на научния потенциал”потенциал”
Модул “ Стипендии за млади учени “Модул “ Стипендии за млади учени “

Цел: Подкрепя научното развитие на 
млади учени 
Инструмент :
стипендии за престой в една от трите 
страни - Франция, Германия, Холандия;
стипендии за престой в страната за 
периода на проекта.

Програма  “Развитие на научния потенциал” Програма  “Развитие на научния потенциал” 
Модул “Уникална научна апаратура”Модул “Уникална научна апаратура”--
нови квалификационни възможностинови квалификационни възможности

Цели :
Подобряване на научната инфраструктура;
Създаване на условия за допълнително 
квалифициране на научния състав, обслужващ 
специализирана научна инфраструктура;
Особен акцент – краткосрочни научни визити с 
цел допълнително квалифициране на млади 
учени.

Международни конкурси Международни конкурси 
предназначени за млади учени предназначени за млади учени 

6 Рамкова програма на ЕС- дейности  
“Мария Кюри” -възможности

Стипендии за подготовка на млади 
учени;

Стипендии за трансфер на знания;

Конференции и квалификационни 
курсове.

6 Рамкова програма на ЕС6 Рамкова програма на ЕС
-- дейности  “Мария дейности  “Мария КюриКюри””
Стипендии за подготовка на млади 
учени
Предназначени за изследователи, 
които биха искали да се посветят на 
дългосрочна изследователска кариера
Цел-подпомагане и кариерно развитие;
Срок на стипендиите – от  3 месеца до 3 
години; 
Бюджет- от 300 х. Euro до 2 000 х. Euro;
Може да се кандидатства във всички 
научни области.

6 Рамкова програма на ЕС6 Рамкова програма на ЕС
-- дейности  “Мария дейности  “Мария КюриКюри””

• Конференции и квалификационни курсове
Големи научни конференции- краткосрочни 
научни визити на изследователи, подбрани в 
зависимост от техния специфичен профил на 
обучение;
Участниците се подбират на базата на 
конкурс, обявен официално.
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6 Рамкова програма на ЕС6 Рамкова програма на ЕС
-- дейности  “Мария дейности  “Мария КюриКюри””
Стипендии “Мария Кюри” с 
реинтеграционен период
Подпомага изследователите и след 
периода на мобилност;
Дава се възможност да се продължи 
научната кариера на изследователя в 
организацията-официален работодател

Други възможности:Други възможности:

Стипендии, обявявани по инициативи на 
UNESCO;
Стипендии, обявявани чрез ЕНФ- EURYI
Стипендии, обявявани чрез NOW;
Стипендии ,обявявани чрез CERN;
Стипендии, обявявани чрез JRC;
Стипендии, обявявани чрез ЕURATOM;
Стипендии обявявани чрез други 
международни институции

7 Рамкова програма и други 7 Рамкова програма и други 
европейски инициативи европейски инициативи 

Четири основни направления :
Сътрудничество;
Идеи;
Хора-човешки потенциал
Капацитет

План за действие “Подкрепа на младите 
хора”

7 рамкова програма 7 рамкова програма 

Специфична програма “Човешки потенциал”:
По-добри кариерни възможности-МОБИЛНОСТ НА 
БАЗА ИЗГРАЖДАНЕ мрежи Мария Кюри;
Партньорство – индустрия- академия;
МОБИЛНОСТ и международна дименсия –
въвеждане на различни видове стипендии;
Специфични дейности- ПОДКРЕПА НА 
МОБИЛНОСТТА чрез изграждане на европейски 
работен пазар за учените

Общи цели-Европа да стане атрактивна за 
учените и  да се привличат повече млади хора 
за каузата на науката 

Полезни връзкиПолезни връзки

www.nsfb.net

http://www.cordis.lu/fp6/mobility.htm

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


