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https://unite-bg.eu/
За проекта УНИТе
Цели
Основните цели на екипа на проект УНИТе са да съдейства за координиране
на научните и образователни дейности в областта на компютърните науки в
партниращите университети и да работи активно за развитието на информационните
и комуникационните технологии в интерес на обществото.
В рамките на изпълнение на проекта до 2023 година, ще бъде изграден
действащ център за върхови постижения (ЦВП УНИТе), като високо конкурентен
и международно признат научно-изследователски комплекс, отговарящ на
изискванията за модерна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания
в приоритетната област на ИСИС – Информатика и ИКТ. Центърът ще бъде от тип
разпределена изследователска инфаструктура (РИИ).
Партньори
Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
Технически университет София;
Русенски университет „Ангел Кънчев”;
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” Бургас;
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

БГ НАУКА | EU Проекти

БГ Наука Подкаст:
Слушай през Android
Слушай в iTunes
Слушай в Nauka.bg
Слушай в STITCHER
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Европейска нощ на учените
2020 г.

https://nauka.bg/nosht2020/

София, Пловдив, Стара Загора, Русе, променя живота’ и ще ви запознаем с
Варна, Бургас, Шумен, Велико Търново, постиженията на български учени и
Хасково, Ямбол
научни колективи по проекти, финансирани от ЕС, включително от проекта УНИТе, за изграждане на Център
27-28 ноември 2020
за върхови постижения в областта на
ауката е призвание за цял информационните и комуникационживот и ще ви покажем ни технологии.
колко вълнуваща и разнообразна е научната дейност. Планирани са демонстрационни,
Европейската нощ на учените е ембле- творчески и забавни прояви, както
матично събитие и ежегодна среща, различни и събития в страната, предна която учените в различните страни хождащи Нощта и паралелни виртуалчленки на Европейския съюз предста- ни събития. Много от инициативите
вят своите постижения и предизвика- са посветени на постиженията на млателства пред широката публика. Всяка дите хора. Разнообразната научна и
година форумът се провежда едновре- забавна програма включва:
менно в около 300 града в цяла ЕвроИзложби, разкриващи значението и
па и по света.
влиянието на научните постижения в
През 2020 основната тема е ‘Науката ежедневието;

Н
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Конкурси и награждавания на победителите в обявените конкурси;
Забавни демонстрации в Кабинетите
по любопитство;
Научни дискусии; подходящи за широката публика
Неформални срещи с български учени;
Прожекции на филми, музикални и
поетични изпълнения, изложби на
учени.
Организаторите са предприели необходимите мерки и ще съблюдават
стриктно препоръките на правителството във връзка с ограничаване
разпространението на COVID-19 за
осигуряване на безопасна среда за
участниците и посетителите на събитията.
Следете официалната Facebook страница на проекта „Учените в триъгълника на знания“ на
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
ktrioproject/
и Fb страницата на БГ Наука –
https://www.facebook.com/bgnauka
Партньори:
Софийски университет „Св. Кл. Охридски” – координатор
Сдружение Форум „Наука”
Тракийски университет
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Медицински университет – Варна
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Университет „Проф. Асен Златаров”
Бургас
ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА И СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
(ЦРСББ)
Институт по математика и информатика на БАН
Клуб „Млади таланти”
Асоциирани партньори

Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите
специалисти към Министерство на
образованието и науката
Синдикат на българските учители
Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България
MOVE.BG
Почти Наука (подкаст)
RATIO (Association “Evolutional insight”)
Абордаж – “Наука на борда”
Фондация Карол Знание
Steampowered.Teams
Филиал на Медицинския университет
– Варна в Шумен
Филиал на Медицинския университет
– Варна във Велико Търново
Академия за музика, танци и изкуство
„Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив
Регионалната агенция за икономическо развитие – Стара Загора
Регионален исторически музей – Бургас
Търговската камера в Стара Загора
ЛЯТО 2020
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Специализиран брой: Светлината, която
съвременната технология хвърля към
древността и праисторията
ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО ОТ ТУК В PDF >>
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Определяне на политическите
приоритети за неутрални
въглеродни емисии в ЕС

Изображение: © Soonthorn - fotolia.com за изменението на климата (UNFCCC)
преди конференцията на COP26 за изрепоръки за ускоряване на менението на климата през 2021 г.
действията по въпросите с
климата, основани на задъл- „С Европейската комисия ние отбочени изследвания в мно- крихме редица наши първоначални
жество сектори и дисциплини, прове- препоръки, които отговарят на Евдени в рамките на финансирания от ЕС ропейския зелен пакт“, казва коордипроект COP21 RIPPLES, сега се вземат наторът на COP21 RIPPLES д-р Марта
предвид от държавните и европейски- Торес-Гунфаус, старши научен сътрудте политици, както и в международен ник в Института за устойчиво разплан от Рамковата конвенция на ООН витие и международни отношения

П
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(IDDRI) във Франция.

на ЕС и направлявани от държавите
членки, като същевременно се съсре„Също така разбираме, че се обмисля доточават върху възможностите и
по-секторен подход, както на равни- предизвикателствата във всеки икоще на UNFCCC, така и в рамките на ЕС, номически сектор.
както и подобряването на мултидисциплинарните подходи за прилагане „Секторните подходи улесняват разна промените, необходими за справя- бирането на факторите, движещи
не с изменението на климата.“
трансформацията и оценката на политическите варианти при отделниЕкипът на COP21 RIPPLES анализира те заинтересовани страни в различни
трансформациите в енергийните сис- сектори на икономиката. Те отварят
теми, транспорта, промишлеността, вратата за дискусии, формулирани по
финансите и други сектори, които са отношение на икономическия и сонеобходими на страните да изпълнят циален прогрес, и са предпоставка за
своя принос за смекчаване на измене- укрепване на международното упранията в климата съгласно Парижкото вление“, според изследователите.
споразумение. Изследователите проучиха стъпките, необходими за пости- Докато приоритетите за трансформагането на по-дълбоки и амбициозни ция на всеки сектор - от енергетиката
цели за декарбонизация до 2030 г., и транспорта до услугите и финансите
което би направило неутралните въ- - се различават съществено, всички ще
глеродни емисии постижими до 2050 извлекат полза от ранното разбиране
г., както и социално-икономически- на проблема и наличните му решения.
те последици, които този преход би
предизвикал.
Изследователите на COP21 RIPPLES
изтъкват, че ранните инвестиции за
По-амбициозни действия, колкото е насърчаване на това разбиране и обувъзможно по-скоро
чението намаляват разходите за декарбонизация в дългосрочен план и
Сред многото важни препоръки, кои- предлага икономически възможности
то трябва да произтекат от RIPPLES на за страните да развиват нови нискоCOP21, Торес-Гунфаус изтъква шест въглеродни технологии и сектори.
общи приоритета за политиците и за- От своя страна страните трябва да се
интересованите страни. Те наблягат съсредоточат върху обещаващи техна по-скорошни и решителни дейст- нологии, иновации и използване на
вия, водени от по-амбициозни цели отделните регионални силни мощно-
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сти, като същевременно гарантират, сформация
че индустриалната трансформация е
в основата на стратегиите за декарбо- За да се извърши ефективна траннизация.
сформация в различни сектори, като
промишлеността и финансите, поли„Основното предизвикателство е да тическите действия ще бъдат от съпреминем от насочени навътре стра- ществено значение на всички нива и
тегии за декарбонизация към на- най-вероятно ключовите движещи
ционални стратегии, които създават фактори на промените ще се появят в
глобален път за трансформация на рамките на държавните управления.
различни индустриални подсектори в Ето защо проектният екип предлага
контекста на глобализиращия се свят, да се възприеме ръководен от дъркъдето не всички страни ще могат да жавите подход като най-ефективният
се специализират във всички ключо- начин за изпълнение на по-амбициозви нисковъглеродни технологии и къ- ни и политически устойчиви ангажидето международното сътрудничест- менти към целите за декарбонизация
во може да доведе до голяма промяна в рамките на следващите 10 години.
- казва Торес-Гунфаус - Друго важно Това трябва да бъде подкрепено от
предизвикателство е свързано с фи- оценки за адекватност, за да се оптинансовата система: тя трябва да спре мизират дебатите по политиките и да
да инвестира в активи, свързани с го- се проследи напредъкът, като се разлеми въглеродни емисии“.
глеждат различни взаимосвързани
измерения: управление, икономичеВместо да подкрепя неустойчивия по- ска, социална, секторна и физическа
требителски характер, финансовият трансформация, както и цели за намасектор трябва да претърпи дълбока ляване на емисиите.
трансформация, за да подкрепи дългосрочния, обществения интерес и При изготвянето на наистина интеобщото благо от стабилния климат. гриран системен анализ на преходниИзследователите посочват, че това се те пътища, техните социално-иконоочаква да направи цялата финансова мически последици и благоприятната
система устойчива, а не само да доба- среда, проектът COP21 RIPPLES обедиви слой от инвестиционни решения, ни водещи европейски изследователи
регулации и опции за политика под в различни области като енергийни
етикета „устойчиви финанси“.
системи, анализ на климатичната политика, макроикономическо модеНаправлявана от държавата тран- лиране, климатично финансиране,
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международно
екологично
пра- Подробности за проекта
во, международни отношения и политология.
Акроним на проекта: COP21 RIPPLES
Участници: Франция (координатор),
„Партньорите са заинтересовани от Италия, Полша, Германия, Белгия, Вепо-нататъшно подобряване на програ- ликобритания, Бразилия, България,
мата за научни изследвания, по-спе- Китай, Южна Африка
циално за развитието на способности Проект №: 730427
за информиране относно трансформа- Общи разходи: 2 986 923 евро
циите. Много от тях ще продължат да Принос на ЕС: 2 986 923 евро
работят съвместно с амбицията да се Продължителност: от декември 2016
развият трансдисциплинарни подхо- г. до януари 2020 г.
ди към предстоящите предизвикателства“, заключава координаторът на
проекта.
Повече за проекта https://cordis.europa.eu/project/
id/730427
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По-голям свободен достъп до
научни изследвания в Европа

П

роектът, финансиран от ЕС,
цели да подобри работата
на платформата OpenAIRE в
подкрепа на открития достъп до научни знания. Проектът също
допринася за развитието на Европейският облак за отворена наука на ЕС,
който осигурява неограничен достъп
до публично финансирани изследования в Европа.

достъп, улеснява приемането и иновациите в отворената наука и работи с инициативи в световен мащаб за
свързване на Европа с глобалната открита научна среда. Тя включва мрежа от 34 национални бюра за отворен достъп (NOAD), които помагат на
изследователите да пуснат работата
си за свободен достъп, и европейско
бюро за подпомагане, което координира стъпките към отворена наука.

Платформата OpenAIRE насърчава диалога относно политиките за отворен Проектът OpenAIRE-Advance, финан-
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сиран от ЕС, има за цел да поддържа
и консолидира услугите на OpenAIRE,
както и да ги направи съвместими с
Европейския открит научен облак.
EOSC е общоевропейска федерация на
инфраструктурите, която позволява
на учените лесно да съхраняват и получават достъп до данните от научните изследвания.
Проектът ще засили световната позиция на Европа в управлението на
данни за научни изследвания и ще гарантира, че ЕС ще извлече ползите от
науката, управлявана от данни.

Ръководителите на проекта с три основни научноизследователски институции, граждански научни инициативи и новатори, както и разширеното
сътрудничество с партньори в Африка, Канада, Япония, Латинска Америка
и САЩ ще стимулират допълнително
обхвата.
Проектът насърчава привеждането
в съответствие на отворената научна инфраструктура чрез приемане на
общи стандарти и услуги, прозрачност
по отношение на разходите за преминаване към модел за публикуване с отворен достъп и научна комуникация.
В допълнение, обучителната роля на
европейското бюро за подпомагане
ще бъде засилена чрез създаване на
материали, които да позволят на изследователските органи да подкрепят
по-ефективно откритата наука.

Освен това OpenAIRE-Advance ще засили капацитета на информационните кампании на NOAD за насърчаване
на дискусии на национално ниво за
отворена наука и създаване на експертни целеви групи за обмен на знания относно политиките на свободен
достъп, управлението на данните за На техническо ниво OpenAIRE-Advance
научни изследвания и правните въ- има за цел да разбере по-добре как да
проси.
комбинира и подобрява услугите си,
за да се съобразят с нуждите на заин-
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тересованите страни. Проектът ще оптимизира производителността и усъвършенства функционалностите въз
основа на отзивите на потребителите,
както и съставянето на продуктов каталог за подобряване на усвояването.
Подробности за проекта

Акроним на проекта: OpenAIREAdvance
Участници: Гърция (координатор),
Германия, Италия, Полша, Швейцария,
Португалия, Холандия, Белгия, Норвегия, Уругвай, Обединеното кралство,

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>
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Франция, Австрия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Унгария, Исландия, Ирландия,
Израел, Латвия, Литва, Люксембург,
Черна гора, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Чехия

Проект №: 777541
Общи разходи: 9 999 997 евро
Принос на ЕС: 9 999 997 евро
Продължителност: от януари 2018 г.
до декември 2020 г.
Сайт на проекта: https://www.openaire.
eu/openaire-advance-project

ЛЯТО 2020
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Полярните изследвания се
нажежават

Изображение: ec.europa.eu

В

северна Швеция, на около
150 км от Арктическия кръг,
където зимните температури могат да паднат до -45°С,
е сезонът на размразяването. Футурис отива на среща с група биолози,
изучаващи основните механизми,
чрез които растенията оцелеят в тази
предизвикателна екосистема. И разнообразието от цветове на местните цветя е един от тези механизми за
оцеляване, тъй като опрашващите ги
насекоми са привлечени от яркостта
им.

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

На север от Арктическия кръг е сезонът на размразяването, пише нашият
кореспондент Джулиан Лопес Гомес:
„Това е много кратък и идеален период за изследвания в тази екстремна
среда, така че учените изучават сложното взаимодействие между субарктическите растения и техните опрашители.“
„В други екстремни среди, колкото повече са медоносните и земните пчели,
толкова по-разнообразни стават цветовете на цветята; лилаво, розово, виолетово, синьо и много други цветове“,
ЛЯТО 2020
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обяснява биологът Хироши Ишии от
университета в Тояма. „Ако основните
опрашители са само мухи, например
цветовете на цветята са по-ограничени, главно жълти или бели.“
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Фредрик Далерум, сухоземен еколог
от Стокхолмския университет, обяснява: „Арктическите екосистеми са
много прости. Така че е много лесно да
видите процесите, които са активни в
тези екосистеми. Ако работите върху
влиянието на климата в тайгите или
средиземноморските гори, тези системи са толкова сложни, че е много трудно да разберете какви процеси влияят
върху отделните видове."

Изследователите искат да знаят дали
същият модел се възпроизвежда тук в
субарктическия регион.
Те внимателно изучават анатомиите
на животните и също така подробно разглеждат цвета на цветята, чрез
техника, наречена „оптична спектро- Необходимостта от общ подход за съзметрия“.
даване на по-добра наука в тези предизвикателни среди е причината за
„Всички наши природни среди на европейските изследователски пропрактика зависят от взаимодействи- екти като EU-PolarNet и други, в които
ето между опрашителите и растения- научноизследователската станция в
та. Колкото повече разбираме за това Абиско участва активно.
естествено партньорство, толкова подобре ще можем да защитим тези сре- Кийт У. Ларсън, еволюционен еколог
ди ”, добавя Ишии.
от университета на UMEA, казва на
Футурис: „Имаме изследовател от ДаПолярните региони - включително су- ния и друг изследовател от Холандия,
барктическите и субантарктическите работещи тук в изследователската
райони - са огромни, далечни и скъпи станция в Абиско, които имат проекти
за проучване. Така че учените трябва например в Аляска, или в Гренландия,
да обединят ресурсите си, за да могат или в Сибир, където репликират неда ги изучават по-добре.
щата, които аз правя тук, за да видим
Европейски екип също използва крат- дали резултатите са подобни. Така че
кото лято тук, за да проучи плътност- всъщност можем да кажем, че това,
та и разпространението на флората и което се случва тук, наистина е преднасекомите.
ставително за това, което се случва в
субарктическите региони, например".
Подобни полеви кампании са правени
в Северна Канада и Гренландия, а дру- Само на половин метър над нивото на
ги са планирани за Северен Сибир.
вечната замръзналост някои уникал-
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ни блата също са под многодисциплинарен контрол.
Изследователите анализират газовете - CO2, метан и водна пара - за да
видят колко въглерод се абсорбира от
тази среда и какви могат да бъдат последиците за цялата околна екосистема.

„В Арктика затоплянето става по-бързо. Има промени в хидрологията, има
промени през вегетационните сезони,
има промени в структурите на растителните общности“, казва Патрик
Крил, биохимик от Стокхолмския университет. „Затова наистина трябва
да разберем какъв може да бъде антропогенният (човешки) принос към
тези промени.“
Газовите потоци непрекъснато се изследват в тези блата повече от десети-

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

летие, като изследователите се стремят към повече мултидисциплинарно
сътрудничество, за да получат още
по-стойностни данни.
Подробности за проекта
Акроним на проекта: EU-PolarNet
Участници: Германия (координатор),
Швеция, Франция, Португалия, Италия, Обединеното кралство, Холандия,
Норвегия, Испания, Австрия, България, Дания, Белгия, Финландия, Полша, Естония
Референтен проект № 652641
Обща цена: 2 174 503 евро
Принос на ЕС: 2 174 503 евро
Продължителност: март 2015 - февруари 2020
Сайт на проекта:
https://www.eu-polarnet.eu/
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Първият Център за големи
данни и изкуствен интелект в
България и региона

Д

анните и тяхната аналитична обработка в комбинация
с технологиите за изкуствен
интелект (AI) са от първостепенно значение за прогнозиране,
подготовка и реагиране по ускорен и
ефективен начин в условията на глобалната криза и последствията от нея.
Те са основна предпоставка за оцеляване на компаниите в конкурентна
среда.

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

Укрепването на изследователския капацитет и потенциал в областта на големите данни и изкуствения интелект
е ключова цел на проекта GATE, който
създава Център за върхови постижения „Големи данни в полза на интелигентно общество“ GATE (BiG DAta for
SmarT SociEty) в България.
Целта на центъра е не само да развива
съвременни решения за големи данни в България, но и да създава връзЛЯТО 2020
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ки с други центрове в Европа. Той играе динамична роля в заобикалящата
иновационна система, като добавя
стойност към знанията и подпомага
следващо поколение млади изследователи.

Цел на проекта
Центърът за върхови постижения
GATE цели развиване на научна дейност на световно ниво и постигане на
устойчив растеж на изследванията
в областта на големите данни и изкуствения интелект чрез атрактивна
изследователска среда, модерна инфраструктура, подкрепяща отворени иновации и жизнена екосистема,
които да подпомогнат създаването на
иновативни решения, в полза на обществото..

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

Центърът за върхови постижения
GATE е създаден като основно структурно звено на Софийския университет - най-престижният образователен
и научен център в България; Технологичния университет Чалмърс, Швеция
– водеща европейска институция с доказан опит в научните изследвания,
образованието и иновациите в областта на големите данни и изкуствения
интелект; както и Фондация Чалмърс
индустриални технологии, Швеция лидер в управлението на иновациите,
сътрудничеството между университетите и индустрията и трансфера на
знание и технологии.
Центърът за върхови постижения
GATE е навременна инициатива, която напълно използва възможностите,
създадени от развитието на инова-
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ционната екосистема и отварянето на
пазара за големите данни в България,
от технологичния тласък на изкуствения интелект в Швеция и ЕС, както
и от глобалните изследователски и
развойни усилия в тези области. Центърът за върхови постижения ще осигури икономически и социални ползи
чрез развитие на значителен научен
капацитет и създаване на следващото
поколение учени, както и насърчаване на по-тясно сътрудничество между
академичните среди, правителството и индустрията. Той ще спомогне за
повишаване на научноизследователската и иновационна ефективност на
бизнеса и за вдъхновяване на науч-

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

ната общност в България да постига
върхови резултати и нови знания в
сътрудничество с водещи научни организации в Европа.
Като единствения Център за големи
данни, създаден в Източна Европа,
GATE ще изгради мост между Източна
Европа и съществуващите 55 центъра
в Западна Европа и ще играе стратегическа роля за разпространение на
най-добрите практики и иновативни
модели в развиващите се страни.
Научни области
/ естествени науки / компютърни и
информационни науки / изкуствен
интелект / социални науки / иконоЛЯТО 2020
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мика и бизнес / бизнес и управление ни изследвания, или университет или
/ управление на иновации / големи изследователска организация.
данни
(2) Университет или изследователска
организация с международна репутаПрограма
ция в областта на научните постижеH2020-EU.4.a. - Обединяване на еки- ния и иновациите.
пи от водещи научноизследовател- Предложението за Teaming фаза 2
ски институции и региони със слабо трябва:
представяне в областта на научните - да илюстрира научния и иновациоизследвания и иновациите. Програма- нен потенциал на бъдещия Център за
та е насочена към създаване на нови върхови постижения
(или значително надграждане на вече - да демонстрира потенциала за рассъществуващи) центрове за върхо- теж и очакваното социално-икономиви постижения в държавите-членки ческо въздействие на Центъра за въри регионите със слабо представяне в хови постижения в полза на страната
областта на научните изследвания и и/или региона
иновациите.
- да представи структура на партньорството и силната ангажираност на
Тема
партньорите
WIDESPREAD-01-2018-2019 – Teaming - да демонстрира как новосъздаденифаза 2
ят център ще има пълна автономия
Мярката Teaming включва две парт- при вземане на решения.
ниращи страни:
По-специално, Центърът за върхови
(1) Основната организация-кандидат постижения трябва да има максимал(координатор), установена в страна на степен на автономност по отношеот Източна Европа, трябва да бъде ние на вземането на свои собствени
или национален/регионален орган, решения по правни, административили агенция за финансиране на науч- ни, оперативни, кадрови и академич-
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ни въпроси. Центърът трябва да може
да определя и изплаща конкурентни
заплати на своя персонал.
- да разработи стратегия, за осигуряване на дългосрочна устойчивост
след края на проекта по програмата
„Хоризонт 2020“.
- да предложи стабилна стратегия за
човешките ресурси (също насърчаваща равенството между половете),
като се гарантира подходящ административен и управленски капацитет
за ефективното и продуктивно управление на Центъра за върхови постижения.
- да включва и ангажименти за допълнително финансиране от заинтересовани национални/регионални власти
или други частни източници за инвестиране на финансови ресурси (напр.
ресурси, идващи от европейските
структурни и инвестиционни фондове или Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA II) според случая) за осъществяване на бъдещия
Център, по-специално по отношение
на инвестициите в инфраструктура и
оборудване.

БГ НАУКА | EU Проекти

Участници
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB,
Швеция
STIFTELSEN
CHALMERS
INDUSTRITEKNIK, Швеция

Видео интервю: С какво се занимава
Институтът GATE

(https://youtu.be/UeqaUlWoqw4)

Схема за финансиране
CSA - Координиращи и поддържащи
дейности

Координатор
Софийски университет “Св. Климент
Охридски”
Сайта на Европейската нощ на учените Link >>
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Създаване на Център за
биология и биотехнология
на растителните системи и
за превод на фундаментални
изследвания на устойчиви
био базирани технологии в
България

Предмет на проекта

P

lantaSYST има за цел да създаде нов Център по биология и
биотехнология на растителните системи (Center of Plant
Systems Biology and Biotechnology или
CPSBB) в Пловдив, България. CPSBB
се регистрира като автономна юриСайта на Европейската нощ на учените Link >>

дическа изследователска единица
по време на Обединителна фаза 1 и е
подкрепена твърдо от българските и
германските партньори PlantaSYST,
правителствата на България, Германия и община Пловдив.
Мисията на CPSBB е да се позиционира в челните редици на науките за
растенията в България и Югоизточна
ЛЯТО 2020
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Европа. Това ще бъде постигнато чрез
надграждане на изследователските и
технологични постижения на двама
силни партньори от Потсдам, Германия: Университета в Потсдам и Института по молекулярна физиология
на растенията Макс Планк. Ще бъдат
приети авангардни функционални
геномики, метаболомики и биоинформатика, за да се разгадаят регулаторните кодове и метаболитните пътища, които управляват развитието
на растенията, физиологията на стреса и производството на ценни метаболити с потенциалните им пазарни
приложения. Фундаменталната наука, провеждана в отделите на CPSBB:

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>
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Развитие на растенията, Физиология
на молекулярния стрес, Метаболомиката и Биоинформатиката; ще бъде
включена в приложни изследвания на
отделите Развъждане на зеленчуци,
Синтетична биология и Биотехнология на растителните клетки.
CPSBB осигурява липсващите връзки
между академичните среди и индустрията в региона и ще поеме водеща
роля в обучението на изследователи
от следващо поколение в областта
на биологията и биотехнологиите на
растителните системи. По този начин
CPSBB ще попълни научните и технологични пропуски, установени в иновационната стратегия на България за
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интелигентна специализация.
Ориентираната към услуги администрация на CPSBB е проектирана да
функционира ефективно по примера
на Обществото на Макс Планк в Германия, а Службата за трансфер на технологии ще улесни притока на знания и
технологии към партньорите и крайните потребители. Като цяло новосъздадената CPSBB значително ще увеличи потенциала на България за научни
изследвания и иновации, ще увеличи
капацитета в геномиката на културите и ще стимулира местното научно,
икономическо и социално развитие в
Пловдив.

/ други социални науки / социални
науки и интердисциплинарно устойчиво развитие
/ естествени науки / биологични науки / ботаника
/ медицински и здравни науки / основна медицина / физиология
Програма

H2020-EU.4.a. - Обединяване на екипи
от отлични научноизследователски
институции и региони със слабо прилагане на препоръчителните дневни
хранителни дажби

Програмата е насочена към създаване
Научни области
на нови (или значително надграждане на вече съществуващи) центрове
/ социални науки / икономика и биз- за върхови постижения в държавинес / бизнес и управление / търговия те-членки и регионите със слабо при/ естествени науки / биологични нау- лагане на препоръчителните дневни
ки / синтетична биология
хранителни дажби.

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

ЛЯТО 2020

Българска наука

28

Тема
WIDESPREAD-01-2018-2019 - Екипна
фаза 2

Успешните кандидати по тема
WIDESPREAD-1-2014 получиха безвъзмездна финансова помощ за изготвяне на обширен, подробен и стабилен
бизнес план в рамките на 12 месеца
за създаване и надграждане на Център за върхови постижения. Очаква се
този бизнес план да бъде представен
под формата на предложение за Екипна фаза 2, както е подробно обяснено
по-долу.

БГ НАУКА | EU Проекти

отношение на инвестициите в инфраструктура и оборудване.
Трябва да се демонстрира правилно
функционираща ориентирана към услуги администрация, която е в състояние да осигури човешките ресурси, необходими за усвояване на потенциала
за научни изследвания и иновации на
новия/модернизиран център.
Схема за финансиране
SGA-CSA - Специално споразумение за
безвъзмездна помощ и действия за
координация и подкрепа

Координатор
Център по растителна системна биоТова предложение (Бизнес план) тряб- логия и биотехнология, гр. Пловдив
ва да демонстрира потенциала на бъ- (евро средства: € 7 350 000)
дещия Център да развие ново (или да
се свърже ефективно със съществува- Участници
щите) регионални клъстерни формирования и перспективите на страна- Институт по зеленчукови култури
та/региона домакин да осигури среда, “Марица”, Пловдив (€ 1 422 500)
благоприятна за иновации. Предложението трябва да включва писмо за Институт по микробиология „Стефан
ангажираност (шаблон ще бъде свое- Ангелов”, БАН (€ 1 422 500)
временно предоставен от Комисията)
Потсдамски университет, Германия (€
от заинтересованите национални/ре1 443 750)
гионални власти или други частни източници за ангажиране на финансови
Дружеството за научни изследвания
ресурси (например ресурси, идващи
„Макс Планк“, Германия (€ 1 443 750)
от европейските структурни и инвестиционни фондове или Инструмента Институт по молекулярна биология и
за предприсъединителна помощ (IPA биотехнология, Пловдив (€ 1 857 500)
II), ако е подходящо) за внедряване
на бъдещия Център, по-специално по

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>
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Укротяване на европейския
Левиатан: Наследството на
следвоенната медицина и
общото благо

Предмет на проекта

К

та грижа за здравето на индивида и
благополучието на социалното тяло.
Ние твърдим, че следвоенната европейска история и от двете страни на т.
нар. Желязна завеса се характеризира
с прекалена загриженост за здравето като общо благо. Стремим се към
обща отправна точка, чрез която може
да се развие споделена и интегрирана
история на Европа извън обичайните
клишета и раздвоения от този период. Това е необичайният, но обещаващ
аргумент, който стои в основата на нашия проект.

акво е Европа? Статутът на
европейския Левиатан днес
е под съмнение, както никога досега. Независимо дали
е под формата на авторитарни правителства или популистка агитация, има
интензивни спорове относно ролята,
размера и обхвата на държавата през
21 век. Какво може да ни каже историческите записи за европейския Левиатан тогава и сега? Какво държи нашата европейска общност заедно?
На фона на тази несигурност проектът ни обръща внимание на обща- Нашият проект се отличава със своя
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мултидисциплинарен подход: Нито
икономиката, нито политиката, нито
идеологията, нито ежедневието, но
интегрирането на тези перспективи дава възможност да се продължи
развитието на общото благо както в
социалистическата, така и в капиталистическата държава. За целта предлагаме многопластово изследване
на медицината, което представлява
значима - ако не и решаваща - институционална, концептуална и легитимираща рамка за всички усилия към
общото благо.
Така, от една страна, претенцията
на науките за живота за универсал-

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

на истина предлага привилегирована перспектива извън обичайните
противопоставяния на идеологията,
икономическата и политическата система. От друга страна, медицината е
социално, политически, икономически, технологично и културно обусловена повече от почти всяка друга
област на нашия съвременен живот.
Иновативният подход на нашия проект надхвърля нашата евристична
методология. Вместо просто да изучаваме двете половини на следвоенна
Европа по отделно, ние се стремим да
разберем Европа като едно цяло.
ЛЯТО 2020
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Програма
H2020-EU.1.1. - ВЪРХОВА НАУКА - Европейски съвет за научни изследвания (ERC)

Конкретната цел е да се засилят върховите постижения, динамичността
и креативността на европейските изследвания.
Европа си е поставила амбицията да
премине към нов икономически модел, основан на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Този вид
трансформация ще се нуждае от повече от постепенни подобрения на
съвременните технологии и знания.
Това ще изисква много по-голям капацитет за основни изследвания и иновации, базирани на науката, подхранвани от нови радикални знания, което
ще позволи на Европа да поеме водеща
роля в създаването на промени в научната и технологичната парадигма,
които ще бъдат ключовите двигатели за растеж на производителността,
конкурентоспособността, богатството, устойчивото развитие и социалния прогрес в бъдещите индустрии и
сектори. Такива промени в историческата парадигма са склонни да произхождат от научната база в публичния
сектор, преди да продължат да поставят основите на цели нови индустрии
и сектори.

свързани с върховата наука. Европа,
която някога беше безспорен лидер,
изостана в надпреварата за производство на най-добрата авангардна наука и изигра второстепенна роля след
САЩ в големите следвоенни технологични постижения. Въпреки че ЕС остава най-големият производител на
научни публикации в света, Съединените щати издават два пъти повече от
най-влиятелните публикации (първи по брой цитати). По подобен начин международните университетски
класации показват, че американските
университети доминират на първите
места. Освен това 70% от световните
носители на Нобелова награда са базирани в САЩ.

Една част от предизвикателството е,
че докато Европа и Съединените щати
инвестират такива средства в своите
научни бази в публичния сектор, ЕС
има близо три пъти повече изследователи в публичния сектор, което води
до значително по-малки инвестиции
на изследовател. Нещо повече, финансирането от САЩ е по-избирателно относно разпределянето на ресурси на
водещите изследователи. Това помага
да се обясни защо изследователите
от публичния сектор на ЕС са средно
по-малко продуктивни и като цяло
имат по-малко комбинирано научно
въздействие от техните далеч по-малкобройни колеги в САЩ.
Водещите в света иновации са тясно Друга основна част от предизвика-

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

ЛЯТО 2020

Българска наука

32

телството е, че в много европейски
страни публичният и частният сектор все още не предлагат достатъчно
атрактивни условия за най-добрите
изследователи. Може да минат много
години, преди талантливите млади
изследователи да успеят сами да станат независими учени. Това води до
драматична загуба на европейския
изследователски потенциал чрез забавяне и в някои случаи дори възпрепятстване появата на следващото поколение изследователи, които носят
нови идеи и енергия, и примамвайки
отлични изследователи, започващи
кариерата си, да търсят развитие другаде.
Освен това, тези фактори съчетават
относителната непривлекателност на
Европа в световната конкуренция за
научни таланти.
Така че до 2020 г. ERC ще се стреми да
докаже, че най-добрите изследователи участват в техните конкурси, че
финансирането им е довело до научни публикации с най-високо качество и до резултати от изследвания с
високо обществено и икономическо
потенциално въздействие и че така
са допринесли значително за превръщането на Европа в по-привлекателна
среда за най-добрите световни учени.
По-специално, ERC ще се насочи към
измеримо подобрение на дела на ЕС от
първите най-много цитирани научни
публикации в света. Освен това тя ще
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има за цел значително увеличаване
на броя на отличните изследователи
извън Европа, които финансира. ERC
споделя опит и най-добри практики с
регионални и национални агенции за
финансиране на научни изследвания,
за да насърчи подкрепата на отлични изследователи. Освен това ERC допълнително повишава видимостта на
своите програми.

Научният съвет на ERC непрекъснато следи операциите и процедурите
за оценка и обмисля как най-добре
да постигне целите си чрез схеми за
отпускане на безвъзмездни средства,
които подчертават ефективността,
яснотата, стабилността и простотата, както за кандидатите, така и при
тяхното прилагане и управление, за
да отговори на възникващите нужди.
Тя се стреми да поддържа и допълнително да усъвършенства системата за
партньорски преглед на ERC, която се
основава на напълно прозрачна, справедлива и безпристрастна обработка
на предложенията, така че да може да
идентифицира новаторски научни постижения, оригинални идеи и талант,
независимо от пола на изследователя,
националност, институция или възраст.
И накрая, ERC ще продължи да провежда свои собствени стратегически
проучвания, за да подготви и подкрепи дейностите си, поддържа тесни
контакти с научната общност, региоЛЯТО 2020
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налните и националните агенции за
финансиране и други заинтересовани
страни и се стреми нейните дейности
да допълват изследванията, проведени на други нива.
ERC ще осигури прозрачност в комуникацията за научните дейности и
резултатите за научната общност и
широката общественост и ще поддържа актуални данни от финансираните
проекти.
Тема

ERC-2019-SyG - ERC Synergy Grant

ERC Synergy Grants има за цел да даде
възможност на минимум двама до
максимум четирима главни следователи и техните екипи да обединят допълнителни умения, знания и ресурси
по нови начини, за да могат съвместно
да се справят с амбициозните проблеми на научните изследвания.

Схема за финансиране
ERC-SyG - Synergy grant
Домакин

CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN
BERLIN, Германия (евро финансиране:
€ 2 686 397,50)
Бенефициенти

CHARITE - UNIVERSITAETSMEDIZIN
BERLIN, Германия (евро финансиране:
€ 2 686 397,50)
Университет на Кент, Великобритания (€ 2 704 882,50)
KOZEP-EUROPAI EGYETEM, Унгария (€
2 390 872)

Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН (€
Целта е да се насърчи значителен на- 2 212 782,50)
предък на границите на знанието,
продуктивността в различните научни области, проучването на нови методи и техники, включително неконвенционални подходи и проучвания
на интерфейса между утвърдените
дисциплини. Това трябва да даде възможност за трансформативни изследвания не само на преден план в европейската наука, но и да се превърне в
еталон в глобален мащаб.
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TRANSTEM: катедра
ERA - биологията на
транслационните стволови
клетки

Описание на проекта

И

новативен център за изследване на стволови клетки в България

Изследването на стволови клетки в
България напредва с въвеждането
на катедра ERA в Медицинския университет във Варна. Целта е да се популяризират и подкрепят основни и
приложни изследвания с цел разширяване на съществуващите изследвания на базата знания по конкретни

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

въпроси.
Проектът TRANSTEM, финансиран от
ЕС, ще създаде усъвършенстван отдел
по биология на стволовите клетки за
председателя на ERA, който ще бъде
опитен учен по биология. Катедрата
ще използва максимално съществуващите научни възможности, ще разшири ефективността при създаването и използването на иновации и ще
засили откриването в университета
за нови терапии и лекарства. Резултатът от изследването ще бъде от полза
за общественото здраве и ще създаде
ЛЯТО 2020
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нови финансови възможности.
Предмет на проекта

Целта на TRANSTEM е да отключи, насърчи и поддържа отлични основни и
приложни изследвания на стволови
клетки, както и клинично приложение в Медицинския университет във
Варна чрез откриване на катедра ERA
за биология на стволовите клетки.
TRANSTEM ще подобри организацията
и управлението на научните изследвания в университета чрез създаване
на нова и напълно функционална биология на стволовите клетки. А също
така и ще укрепи научните му постижения в областта на транслационната биология на стволовите клетки
посредством непрекъснато развитие
и редовно оценяване на новия отдел по биология на стволови клетки,
надграждане на капацитета на човешките ресурси, обучения в научни
изследвания, двустранни обмени с
чуждестранни изследователски центрове за върхови постижения в биологията на стволовите клетки, и учебни
посещения в био банки в чужбина. Ще
насърчава проекти и сътрудничество
с биотехнологията, здравеопазването
и фармацевтичната индустрия.
Като същевременно ще даде възможност за регионално обществено-политическо развитие в областта на биологията на стволовите клетки чрез
генериране на регионална подкрепа
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с открит диалог между заинтересованите страни (социални или политически).
И накрая - ще гарантира широко ефективна комуникация и разпространение, които повишават осведомеността, насърчават взаимодействията и
увеличават максимално въздействието на TRANSTEM на регионално, национално и международно ниво.
Научни области

/ естествени науки / биологични науки / клетъчна биология
/ медицински и здравни науки / здравни науки / обществено и екологично
здраве
/ медицински и здравни науки / медицинска биотехнология / клетъчни
технологии / стволови клетки
Програма

H2020-EU.4.c. - Създаване на “Катедра
ERA”

Целта е да се привлекат изтъкнати
учени към институции с ясен потенциал за научни постижения, за да им
се помогне да разгърнат изцяло своя
потенциал и по този начин да създадат равни условия за научни изследвания и иновации в ERA. Възможните
взаимодействия с дейностите по ERC
също трябва да бъдат проучени.
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Тема

вации, предмет на Договора за функционирането на Европейския съюз, но
WIDESPREAD-04-2019 - ERA Chairs
все пак трябва да бъде тясно свързана
с дейностите на председателя на ERA
Действията на председателите на и да се възползва изцяло от неговото
ERA ще подкрепят университети или присъствие и опит.
изследователски организации с цел
привличане и поддържане на високо- Схема за финансиране
качествени човешки ресурси под ръководството на изтъкнат изследовател CSA - Координиращи действия и съи ръководител на научни изследвания порт
и паралелно прилага структурни промени за постигане на високи постиже- Координатор
ния на устойчива основа.
Медицински университет във Варна
Научната област може да бъде всяка (евро финансиране: € 2 499 978,75)
област на научни изследвания и ино-
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Европейска мрежа от центрове
за киберсигурност и Център за
компетентност за иновации и
операции

Описание на проекта

П

роактивен тласък на киберзащитата

Киберзащитата е жизненоважна за просперитета и сигурността.
Проектът ECHO има за цел да предложи организиран и координиран под-
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ход за подобряване на проактивната
киберзащита на Европейския съюз,
позволявайки на блока да действа в
очакване, защитавайки се от атака
срещу компютри и мрежи. ECHO разработва мрежа, чрез която центровете
за киберсигурност и компетентност на
ЕС могат да бъдат най-добре координирани и оптимизирани. Това може да
ЛЯТО 2020
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допринесе за трайно и устойчиво развитие на уменията за киберсигурност,
включително засилени изследвания и
експерименти за сертифицирани продукти за сигурност, като системи за
ранно предупреждение и пътни карти
за междусекторни технологии.
Предмет на проекта

ECHO предлага организиран и координиран подход за подобряване на
проактивната киберзащита на Европейския съюз чрез ефективно и ефикасно многосекторно сътрудничество.
Партньорите ще изпълнят 48-месечен
работен план за разработване, моделиране и демонстриране на мрежа от
центрове за кибер изследвания и компетентност. Главният Център за компетентност служи като фокусна точка
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за многосекторната рамка за оценка
на ECHO, позволяваща управление на
многосекторни зависимости, осигуряване на система за ранно предупреждение, федерация от кибер диапазони
и управление на разрастваща се колекция от партньорски ангажименти.
Многосекторната рамка за оценка на
ECHO се отнася до анализа на предизвикателствата и възможностите, произтичащи от специфични за сектора
случаи на употреба, анализ на нуждите на киберсигурността и разработване на междусекторни пътни карти за
технологични дейности, включващи
хоризонтални дисциплини за киберсигурност.
Системата за ранно предупреждение,
федерацията на кибер диапазоните и
междусекторните пътни карти ще бъдат предмет на демонстрационни слу-

ЛЯТО 2020

Българска наука

39

БГ НАУКА

чаи, включващи съответно участие на
взаимозависими индустриални сектори.
Рамката за кибер умения ECHO осигурява основата за разработване на
програми за обучение и подготовка в
областта на киберсигурността, включително обща дефиниция на хоризонталните и междусекторните умения и
квалификации, необходими на практикуващите в киберсигурността.
Схемата за сертифициране на киберсигурност ECHO предоставя специфичен за сектора и междусекторен
процес за сертифициране на киберсигурност на нови технологии и продукти, произтичащи от предложените
пътни карти на технологиите.
Проектът ще се развива и работи по
модел на управление на ECHO, чрез
който усилията в мрежата от центрове
за компетентност в киберсигурността
на ЕС могат да бъдат координирани и
оптимизирани, за да осигурят трайни
и устойчиви постижения в развитието
на уменията; изследвания и експерименти; технологична доставка на пътни карти; и сертифицирани продукти
за сигурност за подобрена устойчивост на киберсигурността
Научни области

вление

Програма
H2020-EU.2.1.1. - ПРОМИШЛЕНО ЛИДЕРСТВО - Лидерство в иновативните
и индустриалните технологии - Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

В съответствие с водещата инициатива „Дигитална програма за Европа“, специфичната цел на научните
изследвания и иновациите в ИКТ е да
даде възможност на Европа да подкрепя, развива и използва възможностите, предоставени от напредъка
на ИКТ, в полза на своите граждани,
бизнеса и научните общности.
Като най-голямата икономика в света
и представляваща най-големия дял
от световния пазар на ИКТ на стойност над 2 600 милиарда евро (2 600
000 000 000 евро) през 2011 г., Европа трябва да има законни амбиции за
своите бизнеси, правителства, центрове за научни изследвания и развитие,
университетите да водят европейски
и световни предприятия в областта на
ИКТ, да развиват нов бизнес и да инвестират повече в информационни и
комуникационни иновации.

/ естествени науки / компютърни и Тема
информационни науки / компютърна
сигурност
SU-ICT-03-2018 - Създаване и експло/ социални науки / социология / упра- атация на пилотна мрежа за компе-
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тентност в областта на киберсигур- MILITAIRE SCHOOL, Белгия (евро фиността за разработване и прилагане нансиране: € 656 250)
на обща пътна карта за изследвания в
областта на киберсигурността и ино- Участници
вациите.
RHEA SYSTEM, Белгия (€ 1 700 250)
Целта на тази тема е да се разширят
съществуващите изследвания в полза Институт по отбрана, България (€ 646
на киберсигурността на единния ци- 250)
фров пазар с решения, които могат да
бъдат предлагани на пазара. За тази VITROCISET BELGIUM SPRL, Белгия (€
цел участниците трябва паралелно да 634 000)
предложат, изпробват, утвърдят и използват възможната организационна, ACEA SPA, Италия (€ 578 862,50)
функционална, процедурна, технологична и оперативна настройка на ком- AON SPA INSURANCE & REINSURANCE
петентна мрежа за киберсигурност с BROKERS, Италия (€ 463 750)
главен център за компетентност.
Проектите по тази тема ще помогнат TALLINNA TEHNIKAULIKOOL, Естония
за изграждането и укрепването на ка- (€ 418 750)
пацитета за киберсигурност в целия
ЕС, както и ще осигурят ценен принос Фондация Европейски софтуерен инза бъдещото създаване на мрежа за ститут - Център Източна Европа, Бълкомпетентност в киберсигурността с гария (€ 286 250)
Европейски център за изследвания и
компетентност в областта на кибер- Институт по информационни и комусигурността, както е споменато в Съв- никационни технологии, България (€
местното съобщение.
388 500)
Схема за финансиране

TELELINK BUSINESS SERVICES EAD,
България (€ 490 000)

RIA - Изследователска и иновационна
дейност
ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI
TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, Гърция
Координатор
(€ 726 500)

ECOLE ROYALE MILITAIRE - KONINKLIJKE NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND
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MAYNOOTH, Ирландия (€ 497 380)

FINCANTIERI SPA, Италия (€ 585 470)

TELEFONICA MOVILES ESPANA SA, Испания (€ 540 750)
NAVAL GROUP, Франция (€ 798 750)
EXPRIVIA SPA, Италия (€ 548 125)

ENQUIRYA BV, Нидерландия (€ 219
375)

CONSORZIO ITALIANO PER LA RICERCA
MEDICA, Италия (€ 750 603,75)
SIVECO ROMANIA SA, Румъния (€ 245
000)
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM.
STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, UNIVERSITATEA
NATIONALA
DE
Полша (€ 316 250)
APARARE CAROL I, Румъния (€ 83 500)
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU
Финландия (€ 425 000)

OY, CERTSIGN SA, Румъния (€ 173 750)

NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY
KHARKIV AVIATION INSTITUTE NAMED
BY N ZUKOVSKIY, Украйна (€ 151 875)

SEMMELWEIS EGYETEM, Унгария (€
469 500)
VISIONSPACE TECHNOLOGIES GMBH,
Германия (€ 1 035 000)
ZANASI ALESSANDRO SRL, Италия (€
573 750)

BOURNEMOUTH UNIVERSITY, Великобритания (€ 447 500)
LINK CAMPUS UNIVERSITY, Италия (€
524 375)

GUARDTIME OU, Естония (€ 611 968,75)
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Интегрирана платформа
за повишена гъвкавост в
интелигентните мрежи за
предаване на данни с обекти
за съхранение и широко
навлизане на възобновяеми
енергийни източници

Предмет на проекта
Проектът FLEXITRANSTORE ще разработи следващо поколение гъвкава
енергийна мрежа (FEG), която предоставя техническата основа за подкрепа
на валоризацията на гъвкави услуги,
засилвайки съществуващия европейски вътрешен енергиен пазар (IEM).
Тази FEG е насочена към способността
на електроенергийната система да
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поддържа непрекъснато обслужване
при бързи и големи колебания в търсенето или предлагането, независимо
от причината. По този начин инфраструктурата на пазара на едро и новите бизнес модели в рамките на тази
интегрирана FEG трябва да бъдат надградени, като същевременно се демонстрират нови бизнес перспективи
за управление на трансгранични ресурси и търговия с енергия.
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Стратегическите
цели
на
FLEXITRANSTORE са: да подобри и
ускори интеграцията на възобновяемите енергийни източници в европейските енергийни системи и да
увеличи трансграничните потоци на
електроенергия през Европа. Гъвкавостта е един от ключовете за постигане на тези стратегически цели. Ще
бъдат използвани редица съвременни
ИКТ технологии / подобрения на контрола, за да се подобри гъвкавостта на
тази нова енергийна мрежа, като същевременно се увеличи полезността
на съществуващата инфраструктура
чрез интегриране на съхранението и
търсенето. От пазарна гледна точка,
най-съвременните ИКТ технологии /
подобрения в контрола ще се прилагат за разработване на подобрен пазарен модел на интегрирана платформа,
за гъвкави услуги и за подкрепа на
трансгранични търгове и търговия с
енергия.
Компонентите на FEG и инфраструктурата на дигиталния пазар ще бъдат
внедрени в 8 демонстрации, които
ще се проведат в 6 държави (Гърция,
България, Кипър, Словения, Белгия и
Испания), с акцент върху илюстриране на специфични функции и обслужване на реални нужди и съществуващи предизвикателства.

мика
/ социални науки / икономика и бизнес / бизнес и управление / търговия
/ инженерство и технологии / екологично инженерство / енергия и горива / възобновяема енергия
/ социални науки / социология / управление / публични услуги
Програма

H2020-EU.3.3.4. - Единна, интелигентна европейска електрическа мрежа

Дейностите се фокусират върху изследвания, разработки и демонстрация в пълен мащаб на новите технологии за интелигентни енергийни
мрежи, резервни и балансиращи технологии, позволяващи по-голяма гъвкавост и ефективност, включително
конвенционални електроцентрали,
гъвкаво съхранение на енергия, системи и пазарни проекти за планиране, наблюдение, контрол и безопасно
експлоатиране на оперативно съвместими мрежи, включително проблеми
със стандартизацията, на отворен, декарбонизиран, екологичен, устойчив
на климат и конкурентен пазар, при
нормални и аварийни условия.

Тема
LCE-04-2017 - Демонстрация на системната интеграция с интелигентни
Научни области
/ социални науки / икономика и биз- преносни мрежи и технологии за съхнес / икономика / устойчива иконо- ранение с нарастващ дял на възобно-
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вяемите енергийни източници

услуги за гъвкавост на мрежата, активно участие на търсенето и нови реПредложенията ще бъдат насочени шения като агрегатори и намаляване
към преносната мрежа и ще демон- на разходите за операции.
стрират комбинация от поне два от
следните аспекти:
Схема за финансиране
IA - Иновационни действия
Технологии за предаване на енергия и
управление на широкомащабно про- Координатор
изводство в контекста на значител- EUROPEAN DYNAMICS BELGIUM, Белно увеличен дял на променливи въз- гия (евро финансиране: € 1 153 675)
обновяемите енергийни източници и
взаимодействия с разпределителната Участници
мрежа;
Мащабно съхранение, свързано с пре- INSTITUTE OF COMMUNICATION AND
носната мрежа (до мащаб на GWh), по- COMPUTER SYSTEMS, Гърция (€ 1 119
тенциално включващо няколко тех- 600)
нологии за съхранение, адресирани
до различни времеви мащаби (напри- Технически университет, София (€ 980
мер ежедневни, сезонни), скорости и 000)
обеми, управлявани централно или
разпределено;
UNIVERSITY OF CYPRUS, Кипър (€ 843
Комуникационни / ИКТ технологии / 125)
инструменти за контрол и повишаване на осведомеността в реално време, BUDAPESTI
MUSZAKI
ES
за въвеждане на по-голяма гъвкавост GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM, Унв преносната мрежа, за интегриране гария (€ 1 129 750)
на съоръжения за съхранение, по-гъвкаво генериране, механизъм за реа- FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA
гиране на търсенето и неговия ин- ANDALUCIA, Испания (€ 2 217 625)
терфейс с разпределителната мрежа;
решения за подобряване на трансгра- EMAX, Белгия (€ 630 875)
ничното сътрудничество;
Нови подходи към пазара на едро, уле- WING COMPUTER GROUP SRL, Румъния
сняващи участието на променливи (€ 308 000)
възобновяеми енергийни източници,
възнаграждаване на адекватни нови ABENGOA INNOVACION SOCIEDAD
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ANONIMA, Испания (€ 1 472 576,88)

625)

JEMA ENERGY SA, Испания (€ 1 368 OPERATORI
SISTEMIT
TE
500)
TRANSMETIMITOST
SHOQERI
ANONIME, Албания (€ 54 250)
GENERAL ELECTRIC DEUTSCHLAND
HOLDING GMBH, Германия (€ 0)
CEZ DISTRIBUTION BULGARIA AD, България (€ 36 750)
GE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC,
Франция (€ 1 671 075)
ELEKTRO
LJUBLJANA
PODJETJE
ZADISTRIBUCIJO ELEKTRICNE ENERGIJE
SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA, Ис- D.D., Словения (€ 135 625)
пания (€ 549 062,50)
ARCHI ILEKTRISMOU KYPROU, Кипър
SMART WIRE GRID EUROPE LIMITED, (€ 130 375)
Ирландия (€ 786 625)
Българска независима енергийна борC & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN са ЕАД, България (€ 71 750)
INZENIRING DOO, Словения (€ 191 625)
VPP ENERGY EROMU-UZEMELTETO ES
STUDIO ELEKTRONIKE RIJEKA DOO, KERESKEDELMI ZARTKORUEN MUKODO
Хърватия (€ 260 662,50)
RESZVENYTARSASAG, Унгария (€ 112
875)
SOFTWARE COMPANY EOOD, България
(€ 303 625)
RYTHMISTIKI
ARCHI
ENERGEIAS
KYPROU, Кипър (€ 167 500)
INDEPENDENT POWER TRANSMISSION
OPERATOR SA, Гърция (€ 249 375)
CHALMERS TEKNISKA HOEGSKOLA AB,
Швеция (€ 303 700)
Електроенергиен системен оператор
ЕАД, България (€ 214 375)
INNOVATIVE
ENERGY
AND
INFORMATION TECHNOLOGIES LTD,
DIACHEIRISTIS
SYSTIMATOS България (€ 112 000)
METAFORAS, Кипър (€ 195 125)
KOGEN ZAGORE EOOD, България (€ 74
CENTRO DE INVESTIGACAO EM ENERGIA 375)
REN - STATE GRID SA, Португал (€ 163
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URBiNAT - Здравословни
коридори като двигатели на
квартали за социални жилища
за съвместно създаване на
социални, екологични и
пазарни природно базирани
решения

Предмет на проректа

Интервенциите се фокусират върху
публичното пространство за съвместRBiNAT се фокусира върху но създаване на нови градски, социалрегенерирането и интегри- ни и базирани на природата отношерането на градските жилищ- ния в и между отделните квартали.
ни сгради в неравностойно
социално положение чрез иновативен Взимайки пълното физическо, псии приобщаващ каталог на природно хическо и социално благополучие на
базирани решения (ПБР), като гаран- гражданите като своя основна цел,
тира устойчивост и мобилизира дви- URBiNAT се стреми да планира здражещите сили за социално сближаване. вословен коридор като иновативни

U
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и гъвкави ПБР, която сама интегрира
голям брой микро ПБР, произтичащи
от проектирани в общността процеси
на проектиране.
URBiNAT се състои от световен консорциум от академични и бизнес партньори от 7 европейски града (Порто,
Нант и София като водещи; Сиена,
Нова Горица, Брюксел и Høje-Taastrup
като последователи), които ще действат като живи лаборатории за прилагане на решения за здравословни
коридорни. Градовете ще бъдат подпомагани от местни партньори, асоциации и изследователски центрове,
както и от общоевропейски центрове,
университети и компании. Те ще разработят процес на участие, ПБР каталог и здравословен коридор, като същевременно следят въздействието,
разпространението и маркетинговите
резултати. Заедно те формират общност, която ще си сътрудничи с партньори от Иран и Китай и наблюдатели на ПБР, разположени в Бразилия,
Оман, Япония и Китай, носейки опит и
международно измерение на проекта.
Партньорите ще допринесат с иновативния си опит в ПБР, разгърнат чрез
редица трансдисциплинарни знания,
методологии и инструменти като решения, базирани на природата. Това
ще бъде допълнено от „интелигентни“ дигитални инструменти, ангажираност на гражданите, инициативи за
солидарност и социална икономика,

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

социални иновации за генериране на
стойност, инкубация за развитие на
бизнеса и изграждане на капацитет
и платформи за управление на ИКТ.
Социалните, икономическите и градските въздействия ще се измерват и
възпроизвеждат от Обсерваторията
URBiNAT.
Научни области

/ социални науки / икономика и бизнес
/ социални науки / социология / управление
/ социални науки / други социални
науки / социални науки интердисциплинарно / устойчиво развитие
Програми

H2020-EU.3.5.2.1. - По-нататъшно
разбиране на биоразнообразието и
функционирането на екосистемите,
взаимодействието им със социалните
системи и ролята им за поддържане
на икономиката и благополучието на
хората

H2020-EU.3.5.2.3. - Предоставяне на
знания и инструменти за ефективно
вземане на решения и обществена ангажираност
H2020-EU.3.5.1.2. - Оценка на въздействията, уязвимостите и разработване
на иновативни мерки за приспособяЛЯТО 2020
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ване, предотвратяване и управление (€ 405 206,25)
на риска
CAMARA MUNICIPAL DO PORTO, ПортуH2020-EU.3.5.1.3. - Съпорт на полити- галия (€ 1 097 295)
ките за смекчаване на последиците,
включително проучвания, фокусира- CMPH - DOMUSSOCIAL - EMPRESA
ни върху въздействието от други сек- DE HABITACAO E MANUTENCAO DO
торни политики
MUNICIPIO DO PORTO, Португалия (€
133 981,75)
H2020-EU.3.5.2.2. - Разработване на
интегрирани подходи за справяне с ITEMS INTERNATIONAL SARL, Франция
предизвикателствата, свързани с во- (€ 517 265)
дата и прехода към устойчиво управление и използване на водните ре- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE
сурси и услуги
SCIENTIFIQUE CNRS, Франция (€ 425
945)
Тема
NANTES METROPOLE, Франция (€ 1
SCC-02-2016-2017 - Демонстриране 416 025)
на иновативни решения, базирани на
природата в градовете
Университет по архитектура, строителство и геодезия, България (€ 324
Схема за финансиране
695)
IA - Иновационни действия
Координатор

Столична община, България (€ 1 191
930)
LIBERA UNIVERSITA DI LINGUE E
COMUNICAZIONE, Италия (€ 507 875)

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS, Португалия (евро средства: € 1 341 232,25) FONDAZIONE
GIANGIACOMO
FELTRINELLI, Италия (€ 192 195)
Участници
COMUNE DI SIENA, Италия (€ 381 000)
ICETA INSTITUTO DE CIENCIAS,
TECNOLOGIAS E AGROAMBIENTE DA UNIVERSITEIT ANTWERPEN, Белгия (€
UNIVERSIDADE DO PORTO, Португалия 424 762,50)
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INSTITUT D'ARQUITECTURA AVANCADA
VILLE DE BRUXELLES, Белгия (€ 406 DE CATALUNYA, Испания (€ 697 795)
245)
TECHNISCHE
HOCHSCHULE
UNIVERZA V NOVI GORICI, Словения (€ OSTWESTFALEN-LIPPE, Германия (€
407 175)
227 995)

MESTNA OBCINA NOVA GORICA, Слове- GIVE U DESIGN ART LDA, Португалия (€
ния (€ 316 800)
131 166)
TEKNOLOGISK INSTITUT, Дания (€ 554 UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Португа825)
лия (€ 189 648,75)

HOJE-TAASTRUP KOMMUNE, Дания (€ NEW GROWING SYSTEMS SL, Испания
482 765)
(€ 74 660)
SLA AS, Дания (€ 227 290)

IRAN CHAMBER OF COMMERCE,
INDUSTRIES, MINES AND AGRICULTURE,
CITY FACILITATORS IVS, Дания (€ 271 Иран (€ 101 762,50)
390)
CHINA SMART CITY PLANNING & DESIGN
FORENINGEN IKED, Швеция (€ 570 375) RESEARCH INSTITUTE CO, Китай (€ 0)
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EnduroSat предоставя
иновативни сателитни
решения за космическа
комуникация

Предмет на проекта

E

nduroSat е иновативна космическа компания, фокусирана
върху инженеринг и вътрешно производство на ново поколение спътници, усъвършенстване на
нови дизайни в областта на електрониката, комуникационните системи
и софтуера. EnduroSat е единствената
спътникова компания в България със
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стратегическа мисия за разработване на иновативни услуги и продукти
в областта на космическите технологии.
Целите на проекта InnoSpaceComm са
да достигнат до пазара иновативни
модерни комуникационни модули, да
инициират услугата Space to Ground
(Наземна станция) и да свържат директно европейските малки и средни
предприятия, индустрията и акадеЛЯТО 2020
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мичните среди чрез уникални образо- нологии на конкурентна цена. Успешвателни ресурси, позволяващи създа- ното изпълнение на текущия проект
ването на нови пазари в ЕС.
InnoSpaceComm, който вече получи
Печат за високи постижения с поЦелите на проекта InnoSpaceComm и следното си представяне на Отворена
целите на EnduroSat са да предоста- подривна иновационна схема, както
вят спътникова инфраструктура от и подкрепата на Инструмента за малново поколение (интегрирана кому- ки и средни предприятия „Хоризонт
никация в орбитални спътници и на- 2020“ ще гарантира експоненциалземен сегмент - наземна станция) за ното разширяване на компанията на
разнообразен набор от мисии в ниска пробивните иновации за пазара на
околоземна орбита и да демонстри- космически технологии на ниво ЕС и
рат висок потенциал по отношение на отвъд.
конкурентоспособността и растежа на
компанията.
Научни области
Фокусът на проекта е върху създаване на модерни модули за сателитна / социални науки / икономика и бизкомуникация, проверка на техните нес / бизнес и управление / търговия
функционални възможности и из- / естествени науки / физически наувеждането им на пазара. Очакваните ки / астрономия / планетарна наука /
резултати от проекта включват ини- спътници
циатива за академични среди, предоставяне на демо комуникационни Програми
модули и безплатен инструмент за
електронно обучение, насочващ кли- H2020-EU.2.1.1. - ПРОМИШЛЕНО ЛИентите на EnduroSat за ефективно из- ДЕРСТВО - Лидерство в иновативните
ползване на продуктите. EnduroSat ще и индустриалните технологии - Инпромени начина, по който малките и формационни и комуникационни техсредни предприятия, образователни- нологии (ИКТ)
те организации и изследователските
програми получават данни от и към H2020-EU.2.3.1. - Популяризиране на
космоса с малка част от разходите си. подкрепата за малките и средни предС
очакваните
резултати
на приятия чрез специален инструмент
InnoSpaceComm много нови клиенти и икономически сектори ще имат Тема
пряка полза и достъп до най-иновативните и модерни космически тех- SMEInst-01-2016-2017 - Отворена про-
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бивна иновационна схема

Предизвикателството е да се предостави подкрепа на голям набор от високорискови иновативни стартиращи
фирми и малки и средни предприятия
в сектора на ИКТ. Фокусът ще бъде поставен върху компаниите, предлагащи подривни ИКТ концепции, продукти и услуги, прилагащи нови групи
от правила, ценности и модели, които
в крайна сметка създават нови пазари
(например чрез справяне с не потреблението) или пробиват на съществуващите пазари.

БГ НАУКА | EU Проекти

3. Помощ за по-широко внедряване
или усвояване на пазара.
Предложените проекти трябва да
имат потенциал за подривни иновации и бързо възприемане на пазара.
По-специално ще бъде интересно за
предприемачите и младите иновативни малки и средни предприятия,
включително стартиращите фирми,
които търсят бърза подкрепа за своите иновативни идеи.
Схема за финансиране

SME-2 - Инструментална фаза 2 за
Целта на Отворената подривна инова- малки и средни предприятия
ционна схема е тройна:
Координатор
1. Подкрепяне на обещаващи иновативни и подривни идеи;
ENDUROSAT AD, България (евро финансиране: € 1 206 587,50)
2. Подпомагане на тяхното прототипиране, валидиране и демонстрация в
реални условия;
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Портал за космически данни

Описание на проекта

К

значително да увеличи предаването
на данни от космоса, като същевременно оптимизира спътниковите операции и намали разходите. Решението
предлага plug and play система за сателитна комуникация, капацитет за
автономна мисия, базиран на Изкуствен интелект, както и цифров контрол на мисията през облака. По този
начин сателитите в НОО, които орбитат между 300 и 2 000 км над земната
повърхност, ще станат по-безопасни и
по-надеждни.

осмическите и интернет технологии се сближават все повече и повече. Сателитните
системи в ниска околоземна
орбита (НОО) стават жизненоважни
за следващото поколение комуникации с данни, което е ключово за усилията на Европа да играе важна роля
в търговските и научните мисии.
Проектът Портал за космически данни (ПКД), финансиран от ЕС, развива
интелигентна комуникационна услуга Nanosat в НОО, която има за цел Предмет на проекта
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ПКД е интелигентна комуникационна
NanoSat услуга в НОО, способна да предава космически данни със скорост на
трафика от 150 Mbps и повече, с част
от цената (най-малко 5 EUR на GB).
Основната иновация е възможността
NanoSats да се свързва в НОО, използвайки сателитни комуникационни
модули и антени на ПКД и да предава до 50 пъти повече данни на мисия.
Предлаганата услуга ще даде възможност на потребителя да има сателитна
комуникационна система plug and play
и възможност за автономна мисия, базирана на Изкуствен интелект, както
и облачно базиран цифров контрол
на мисията. Това ще намали средно с
65% цената на мисиите на NanoSat и
в същото време ще намали сложнос-

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

БГ НАУКА | EU Проекти

тта на сателитните комуникации и ще
увеличи обема на предаваните космически данни.
Достъпът при поискване до даден
спътник в НОО прави работата му
много по-безопасна и изобилна. Успешното внедряване на ПКД услуга
за данни ще доведе до получаване
на стотици терабайти от космически
данни годишно от NanoSats. Това ще
има положително въздействие върху резултатите от образователните,
научните и търговските космически
мисии, като същевременно гарантира
стабилен периодичен паричен поток
за услугата. Първоначалните оценки
за комерсиализация са за до 50 нови
клиенти на сателит годишно.
Услугата ще има и стратегическа стой-
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ност за ЕС - ще даде възможност за
уникално решение за сателитна мрежа за данни за всички европейски организации и да гарантира, че Европа
ще води в космически мисии в НОО на
търговско и научно ниво. Решението
ще отвори вратата за следващото поколение европейски иноватори за побърз достъп до космическите данни
в НОО и комерсиализирането им директно в некосмическите индустрии.
ПКД услугата ще даде възможност на
NanoSats чрез поредица от мисии да
свържат и изградят първата обща сателитна мрежа в НОО.
Научни области

Схема за финансиране
IA - Иновационни действия
Координатор

ENDUROSAT AD, България (евро финансиране: € 1 075 813,38)
Участници

PLANETEK
HELLAS
ETAIREIA
PERIORISMENIS EFTHYNIS YPIRESIES
CHARTOGRAFISIS MESO DORYFOROU,
Гърция (€ 348 250)
AIKO SRL, Италия (€ 318 937,50)

/ инженерство и технологии / елек- EUROPE UNLIMITED S.A., Белгия (€ 248
тротехника, електронно инженер- 500)
ство, информационно инженерство /
информационно инженерство / телекомуникации / телекомуникационна
мрежа / мрежа за данни
Програми

H2020-EU.3. - ПРИОРИТЕТ Обществени предизвикателства

H2020-EU.2.1. - ПРОМИШЛЕНО ЛИДЕРСТВО - Лидерство в иновативните
и индустриални технологии
Тема
EIC-FTI-2018-2020 - Бързо преминаване към иновации (FTI)
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Индустриално развитие на
стъклопакети с воден поток

Предмет на проекта
Въпреки че почти Нулево енергийните сгради (НЕС) ще се превърнат в задължително условие за новото строителство в Европа до края на 2020 г.
- няма конкретна концепция за строеж, която би дала възможност за максимално използване на дневна светлина чрез прозрачна стъклена фасада
и в същото време изпълнение на НЕС.
InDeWaG въвежда нова, подривна система за облицовки на сгради, която
има потенциал да намали поне с 15%
разходите и може да бъде доведена до
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индустриална зрялост.

Целта за намаляване на разходите и
производителността на НЕС ще бъдат
постигнати с фасади със стъклопакети с водни потоци (СВП) и блестящи
интериорни стъклени стени, като в
същото време се намалят размерите
на отоплението, вентилацията и климатиците, както и фотоволтаичните
инсталации. InDeWaG следва двойна
стратегия за намаляване на разходите на НЕС: Проектът се фокусира
върху индустриалното производство
на стандартизирани строителни комЛЯТО 2020
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поненти, които могат да се използват
за множество видове НЕС в различни
климатични зони и върху разработването на симулационен инструмент за
прецизно планиране на ранен етап на
сгради, използващи тези иновативни
стъклени фасадни обвивки и интериорни елементи.
Научни области

/ инженерство и технологии / машиностроене / термодинамично инженерство
Програма

H2020-EU.3.3.1. - Намаляване на потреблението на енергия и въглеродния отпечатък чрез интелигентна и
устойчива употреба

Дейностите се фокусират върху изследвания и цялостно тестване на нови
концепции, нетехнологични решения,
по-ефективни, социално приемливи и
достъпни технологични компоненти
и системи с вграден интелект, за да
се постигне управление на енергия в
реално време за нови и съществуващи
почти нулеви стойности на емисиите
и енергията, модернизирани сгради,
градове и райони, възобновяемо отопление и охлаждане, високоефективни индустрии и масово усвояване на
енергийната ефективност и енергоспестяващи решения и услуги от фир-
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ми, лица, общности и градове.
Тема

EE-02-2015 - Проектиране на нови високоенергийни сгради

Специфично предизвикателство: До
края на 2020 г. (2018 г. за сгради, заети
и притежавани от държавни органи),
всички нови сгради трябва да отговарят на задълженията на Директивата
за енергийни характеристики на сградите и по този начин да отговарят
на нивата на „почти нулева енергия“,
като се използват иновативни, оптимални за разходите технологии с интегриране на възобновяеми енергийни източници на място или в близост.
Стремежът към почти нулеви енергийни сгради се осъществява в контекста на стремежа за ново строителство
към нулеви материални въздействия
от жизнения цикъл. Освен това строителството на сгради с „плюс-енергия“ - т.е. сгради, произвеждащи повече енергия, отколкото консумират
- също трябва да се насърчава, за да
се намали потреблението на енергия,
като същевременно се увеличи делът
на възобновяемите енергии. Въпреки това разходите за тези енергийно
ефективни сгради все още представляват пречка за инвеститорите. Затова строителната индустрия трябва
да предлага по-достъпни решения.
ЛЯТО 2020
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Обхват: Проектите трябва да се съсредоточат върху разработването и демонстрацията на решения, които значително намаляват разходите за нови
сгради с най-малко „почти нулево
ниво на енергия“, като същевременно ускоряват значително скоростта, с
която тези сгради и техните системи
се поемат от пазара.
Фокусът трябва да се поставя върху
решения за подходящо качество и комфорт на въздуха в помещенията, дизайн, адаптиран към местния климат
и място, пасивни решения (намаляване на необходимостта от технически
системи, които консумират енергия)
или активни решения (покриващи висок дял от потреблението на енергия
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с възобновяема енергия), изграждане
на системи за управление на енергията на сградите (където е подходящо),
високоефективно отопление, вентилация и климатизация (напр. системи
с ниска температура, слънчево охлаждане), съхраняване на електрическа
и/или топлинна енергия на възобновяема енергия на място и в близост.
Проектите трябва също така да предоставят решения за автоматизирана
и рентабилна поддръжка на инсталираното оборудване и да оценяват
разликите между прогнозираните и
реалните енергийни характеристики.
Такива разлики трябва да бъдат документирани и сведени до минимум.
ЛЯТО 2020
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Схема за финансиране
IA - Иновационни действия
Координатор

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V., Германия (€ 595 500)

UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE
UNIVERSITAT BAYREUTH, Германия MADRID, Испания (€ 918 223,75)
(евро финансиране: € 520 205,20)
CERVIGLAS S.L., Испания (€ 187 950)
Участници
ARCHITEKTONIKA
STUDIO
BOLLINGER + GROHMANN CONSULTING DRUZHESTVO
SOGRANICHENA
GMBH, Германия (€ 329 673,50)
OTGOVORNOST, България (€ 231 875)
ETEM BULGARIA AD , България (€ 0)

HTCO GmbH, Германия (€ 269 791,73)

CENTRAL LABORATORY OF SOLAR
ENERGY& NEW ENERGY SOURCES
OF THE BULGARIAN ACADEMY OF
SCIENCES, България (€ 408 073,75)

GMAE TRANSFORMA SL, Испания (€
236 960,50)
ETEM BG, България (€ 532 098,07)
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Европейски конкурс за млади
учени 2019

Описание на проекта

П

овече от 150 млади учени от
39 страни по света се включиха в 31-ия конкурс на ЕС
за млади учени (EUCYS) в София, България, през септември 2019
г. Състезателите студенти представиха своите изследвания пред жури,
включващо успешни и изтъкнати учени от цяла Европа. Проектите включваха нов усъвършенстван процес на
лечение за отстраняване на антибио-
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тици от отпадни води и метод за оценка на скелетната възраст, основан на
анализа на черепната структура.
Организиран от българското министерство на образованието, проектът
EUCYS2019, финансиран от ЕС, също
създаде пилотна паралелна програма
на възпитаници на различни университети, за да събере бивши участници
в конкурса и да постави основите на
бъдеща мрежа на EUCYS за университетски възпитаници.
EUCYS се явява най-важното студентЛЯТО 2020
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ско научно изложение в ЕС.
Предмет на проекта

Конкурсът на Европейския съюз за
млади учени (EUCYS) се организира от
1989 г. с цел популяризиране на науката и изследванията сред младежта
на Европа и обединяване на талантливите младежи от континента, за да
се срещнат с техни колеги с подобни
способности и интереси и да общуват
с някои от най-изтъкнатите учени в
света.

БАН), обществена изследователска
организация с над 40 години опит в
образованието и научните изследвания. Това партньорство продължи, с
МОН като водеща организация и ИМИ
БАН, който се присъедини като страна
свързана с министерството, отговорБългария организира EUCYS за пърна за координацията и изпълнението
ви път през 2019 г., но организаторина конкурсната програма и паралелте имаха богат предишен опит в проните научни и културни дейности.
веждането на подобни събития, които
са организирани с партньорството и
Конкурсът събера повече от 150 млаподкрепата на Министерството на обди изследователи от повече от 40
разованието и науката (МОН) и клюстрани. Освен това, пилотна паралелчовите експертизи на Института по
на програма на възпитаници събера
математика и информатика на Бълбивши участници в конкурса и пологарската академия на науките (ИМИ
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жи основите на бъдеща мрежа от възпитаници на EUCYS. В продължение на
четири дни участващите проекти бяха
интервюирани от жури, съставено от
водещи европейски учени и се състезаваха за награди от Европейския
съюз, специални награди и награди
на организацията домакин. В свободното си време на участниците беше
предоставена възможност да посетят
български изследователски институции и исторически паметници с общоевропейско значение.

модействие между училища, изследователски институции, индустрията и
организациите на гражданското общество

/ естествени науки / математика

Координатор

Научни области

Тема

IBA-SWFS-EUCYS-2019 - Конкурс на
Европейския съюз за млади учени
(EUCYS) 2019
Схема за финансиране

CSA - Координиращи действия и съпорт

Програма

Министерството на образованието и
науката, България (евро финансираH2020-EU.5.a. - Превръщане на науч- не: € 800 000)
ните и технологичните кариери в привлекателна цел за младите студенти
и насърчаване на устойчивото взаи-
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Платформа за наблюдение
на Земята и платформа за
събиране и обработка на
сателитни данни за безопасни,
устойчиви и икономически
ефективни минни операции

Предмет на проекта

П

роектът Goldeneye ще реализира уникална комбинация
от технологии за дистанционно наблюдение на Земята и позициониране, използвайки
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данни от сателитните навигационни
системи, задвижвани от анализи и обработка на данни и алгоритми за машинно обучение.
Платформата ще позволи на спътници, дронове и сензори на място да събират данни с висока разделителна
ЛЯТО 2020
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способност за цялата мина, които могат да бъдат обработени и превърнати в разумна система за безопасност,
мониторинг на околната среда и цялостна производителност, позволявайки по-ефективно проучване, добив
и затваряне. Тези инструменти ще бъдат демонстрирани в 5 полеви изпитания в Германия, България, Румъния,
Косово и Финландия, създавайки убедително стойност на минната индустрия.
Проектът е с продължителност 3 години и финансиране от 8,36 млн. евро.
Консорциумът включва голям индустриален партньор, 7 малки и средни
предприятия, 4 академични / изследователски центъра и 4 крайни потребители, подкрепени от силен консултативен съвет от експерти в областта
на геонауките.
Програма

H2020-EU.3.5.3. - Осигуряване на
устойчиво предлагане на неенергийни и неземеделски суровини

БГ НАУКА | EU Проекти

ната среда алтернативи с по-ниско
въздействие върху нея, включително
процеси и системи със затворена линия.
Дейностите се фокусират върху подобряване на базата от знания относно
наличието на суровини; насърчаване на устойчивото и ефективно снабдяване, използване и впоследствие
повторно използване на суровини,
включително минерални ресурси, от
сушата и морето; намиране на алтернативи за критични суровини; и подобряване на обществената информираност и умения относно суровините.

Целта е да се подобри базата от знания за суровините и да се разработят
иновативни решения за рентабилното, екологосъобразно и екологично
проучване, добив, преработка, употреба и повторна употреба, рецикли- Тема
ране и оползотворяване на суровини
и тяхното заместване с икономически SC5-10-2019-2020
привлекателни и устойчиви за окол-
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действия за суровините: проучване и ма за суровините - RMIS.
наблюдение на Земята в подкрепа на Действията следва също така да
устойчивия добив
допринесат за подобряване на осведомеността на съответните външни
Действията трябва да развият ино- заинтересовани страни и широката
вативни пилотни проекти, демон- общественост в целия ЕС за обществестриращи чисто и устойчиво произ- ното значение на суровините, предизводство, включително проучване на викателствата, свързани с доставката
неенергийни неземеделски суровини им в рамките на ЕС, и за предлаганите
в ЕС от първични и / или вторични из- решения, които биха могли да помогточници, завършващи на нива на тех- нат за подобряване на доверието в
нологична готовност 6-7.
устойчивото производство на суровини в ЕС, като надлежно отчита прилоВсички действия трябва да доприне- жимото законодателство на ЕС в обсат за постигане на целите и задачи- ластта на околната среда.
те на Европейското партньорство за
иновации относно суровините и за из- Всички действия трябва да улесняграждане на базата от знания на ЕС за ват пазарното усвояване на решения,
първични и вторични суровини чрез разработени чрез индустриални и поподаване в Информационната систе- требителски
мултидисциплинарни
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консорциуми, обхващащи съответна- OPT/NET BV, Нидерландия (€ 634
та стойностна верига, и да разгледат 593,75)
аспектите на стандартизация, когато
това е уместно.
DARES TECHNOLOGY SL, Испания (€
416 303,13)
Всички предложения трябва да обосноват уместността на избраните пи- RADAI OY, Финландия (€ 534 187,50)
лотни демонстрации на различни
места в рамките на ЕС (а също и извън GALILEO SATELLITE NAVIGATION LTD,
тях, ако има ясна добавена стойност Израел (€ 416 718,75)
за икономиката, промишлеността и
обществото на ЕС).
Софийски университет Св. Климент
Охридски, България (€ 700 750)
Схема за финансиране
BEAK CONSULTANTS GMBH, Германия
IA - Иновационни действия
(€ 581 918,75)
Координатор

CUPRU MIN SA ABRUD, Румъния (€ 232
099)

Участници

AKG SHPK, Косово (€ 331 406,25)

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy,
Финландия (евро финансиране: € 1 FOREIGN COMPANY EOS UKRAINE, Ук580 702,19)
райна (€ 308 218,75)

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION UNIVERSITATEA
TEHNICA
CLUJOY, Финландия (€ 344 531,25)
NAPOCA, Румъния (€ 199 713,75)

TIMEGATE INSTRUMENTS OY, Финлан- OULUN YLIOPISTO, Финландия (€ 247
дия (€ 498 938,13)
377,50)
DRONEGRID, Белгия (€ 812 481,25)

SINERGISE
LABORATORIJ
ZA
GEOGRAFSKEINFORMACIJSKE SISTEME
DOO, Словения (€ 520 450)
Сайта на Европейската нощ на учените Link >>
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Адаптивна, базирана на
доверие, система за електронна
оценка за обучение

В

ъпреки че онлайн образованието е основен стълб на
формалното и неформалното
обучение, институциите все
още не са склонни да залагат на изцяло онлайн образователен модел. Все
още се разчита предимно на оценката
лице в лице, тъй като онлайн алтернативите нямат заслуженото очаквано
социално признание и надеждност. По
този начин създаването на система за
електронно оценяване, която ще бъде
в състояние да предостави ефективно
доказателство за самоличността на
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студентите, авторството в рамките на
интегрирането на избрани технологии в текущите учебни дейности по
мащабиран и икономически ефективен начин, би било много изгодно.

Проектът TeSLA предоставя на образователните институции адаптивна
доверителна система за осигуряване
на процесите на електронна оценка в
онлайн и смесени среди. Той ще подкрепя както временната, така и окончателната оценка за подобряване на
нивото на доверие сред студенти, учиЛЯТО 2020
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тели и институции.

Системата ще бъде разработена, като
се вземат предвид агенциите за осигуряване на качество в областта на
образованието,
поверителността,
етичните въпроси, образователните
и технологичните изисквания в цяла
Европа. Той ще следва стандартите
за оперативна съвместимост за интегриране в различни системи за учебна
среда, предоставяйки мащабирано и
адаптивно решение. Системата TeSLA
ще бъде разработена за намаляване
на настоящите ограничения на времето и физическото пространство в преподаването и обучението, което отваря нови възможности за учащите с
физически или умствени увреждания,
както и зачитане на социалните и културни различия.

премиум версия.
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Програма

H2020-EU.2.1.1. - ПРОМИШЛЕНО ЛИДЕРСТВО - Лидерство в иновативните
и индустриални технологии - Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

В съответствие с водещата инициатива „Програма в областта на цифровите
технологии за Европа“, специфичната
цел на научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ е да даде зелена светлина на Европа да подкрепя,
развива и използва възможностите,
предоставени от напредъка на ИКТ, в
полза на своите граждани, бизнеса и
научните общности.
Като най-голямата икономика в света
и представляваща най-голям дял от
световния пазар на ИКТ на стойност
над 2 600 милиарда евро (2 600 000 000
000 евро) през 2011 г., Европа трябва да има законни амбиции за своите бизнеси, правителства, центрове
за научни изследвания и развитие, а
университетите да водят европейски
и глобални разработки в областта на
ИКТ, да развиват нов бизнес и да инвестират повече в ИКТ иновации.

Като се има предвид иновативното действие на проекта, настоящата
пропаст в електронното оценяване и
нарастващия брой институции, заинтересовани да предлагат онлайн обучение, проектът ще проведе широкомащабни пилотни проекти за оценка
и гарантиране на надеждността на
системата TeSLA. По естеството на
продукта разпространението ще се
извършва в училища, висши учебни
заведения и центрове за професио- Тема
нално обучение. Ще се разпространява безплатна версия, въпреки че на ICT-20-2015 - Технологии за по-добро
пазара ще бъде пусната комерсиална обучение и преподаване
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Схема за финансиране
IA - Иновационни действия
Координатор

INSTITUT MINES-TELECOM, Франция
(€ 402 077,50)

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE
TECHNOLOGY AND MEDICINE, Великобритания (€ 298 810)

FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT
OBERTA DE CATALUNYA, Испания (евро Технически университет София (€ 212
финансиране: € 869 867,50)
500)
Участници

ANADOLU UNIVERSITY, Турция (€ 216
875)

EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY
ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION JYVASKYLAN YLIOPISTO, Финландия (€
AISBL, Белгия (€ 265 262,50)
395 290)

UNIVERSITE DE NAMUR ASBL. Белгия EUROPEAN
QUALITY
ASSURANCE
(€ 426 875)
NETWORK
FOR
INFORMATICS
EDUCATION EV, Германия (€ 159
AGENCIA PER A LA QUALITAT DEL 937,50)
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA,
Испания (€ 458 175)
INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA
OPTICA Y ELECTRONICA, Италия (€ 0)
LPLUS GMBH, Германия (€ 366 100)
FONDATION
DE
L'INSTITUT
DE
OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND, Ни- RECHERCHE IDIAP, Швейцария (€ 0)
дерландия (€ 414 325)
WFSW UNIPESSOAL LDA, Португалия
Софийски университет Св. Климент (€ 409 486)
Охридски, България (€ 331 250)
THE OPEN UNIVERSITY, Великобритания (€ 463 797,50)

PROTOS SISTEMAS DE INFORMACION
S.L., Испания (€ 225 400)
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Футуристични кошери за умен
метрополис

Предмет на проекта

П

челите са основни опрашители, поддържащи различни
важни екосистеми със своите екологични дейности.
Бързите антропогенни промени причиняват разрушителни сътресения
върху техните местообитания, които
в момента застрашават колониите на
пчелите по света и могат да доведат
до огромни финансови и природни загуби.
Ние се стремим да помогнем на пчелите да се справят с тези неблагопри-
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ятни фактори за околната среда чрез
създаване на технологии във и около футуристична колония от пчели,
които позволяват на колонията да се
развива добре в много трудна среда,
например в рамките на прецизирано
земеделие, включително монокултурно земеделие, използващо пестициди,
в едни умни градове на бъдещето и
в силно индустриализирани райони.
Ние се стремим да предоставим на
разположение на пчелите технологии,
които са естествено недостъпни за
тях (интернет, бази данни, сателитни
данни, роботи...) и да осигуряваме инЛЯТО 2020
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формация, събрана от пчелите по тези
канали обратно към хората и други
кошери.
Тази колекция от кошери, технологии
и хора се нарича HIVEOPOLIS в нашата
концепция. Технологията HIVEOPOLIS
ще бъде интегрирана по начин, който
осигурява синергична добавена стойност за колонията, за нейния собственик и като цяло за обществото. Тя ще
бъде устойчива от екологична, а също
и от интелектуална гледна точка (отворен софтуер, отворен хардуер, отворени данни, граждани учени). Нашето
общество ще се възползва от опрашването и други услуги и продукти от
дейността на пчелите, по по-стабилен и контролируем начин, дори и в
по-сложните екологични условия на
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бъдещето.
Акцентът върху дейностите по формиране на общността по проекта ще
събере производители, пчелари, фермери, програмисти, природозащитници, преподаватели и много други заинтересовани страни. В крайна сметка
HIVEOPOLIS ще въведе обществата на
пчелите в ново бъдеще и ще ги интегрира в сърцата на нашите собствени
бъдещи умни градове.
Научни области

/ естествени науки / компютърни и
информационни науки / бази данни
/ естествени науки / компютърни и
информационни науки / софтуер
/ селскостопански науки / селско сто-
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панство, горско стопанство и рибарство
/ естествени науки / биологични науки / екология / екосистеми
/ инженерство и технологии / строителство / архитектурно инженерство
/ интелигентен град
/ естествени науки / компютърни и
информационни науки / интернет
/ социални науки / социология / управление / публични услуги
/ социални науки / образователни науки / педагогика / преподаване
/ селскостопански науки / животни и
млечни науки
Програма

H2020-EU.1.2.2. - FET Proactive

БГ НАУКА | EU Проекти

Чрез подхранване на нововъзникнали
теми и общности в тясна връзка с обществените предизвикателства и проблеми на индустриалното лидерство
FET Proactive се занимава с редица
обещаващи теми за научни изследвания. Те са с потенциал за генериране
на критична маса от взаимосвързани
проекти, които заедно формират широко и многостранно изследване на
темите и изграждат европейски общ
запас от знания.
Тема

FETPROACT-01-2018 - FET Proactive:
нововъзникващи парадигми и общности

Сергей Петров за "Истински мед" - istinskimed.bg
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Търсят се предложения за авангардни
научноизследователски и иновационни проекти с висок риск, но и с високо
възнаграждение, които целят да демонстрират нова технологична парадигма в рамките на една от следните
подтеми:
Изкуствени органи, тъкани, клетки и
субклетъчни структури
Време - изучаване на неговата роля
в процеси като стареене, изцеление,
учене или еволюция и как това може
да бъде повлияно
Живи технологии - създаване на нови
функционални биологични, технологични или хибридни артефакти, с
възможности за целенасочена стабилност и промяна
Социално интерактивни технологии
Подривни микроенергийни и съхранителни технологии
Схема за финансиране

дейност

Координатор
UNIVERSITAET GRAZ, Австрия (евро
финансиране: € 1 655 000)
Участници

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE
LAUSANNE, Швийцария (€ 1 655 000)
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, Белгия (€ 656 412,50)
FREIE UNIVERSITAET BERLIN, Германия (€ 1 267 500)

BII SMART TEKNOLODZHIS, България
(€ 614 375)
LATVIJAS
LAUKSAIMNIECIBAS
UNIVERSITATE, Латвия (€ 533 662,50)

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN,
RIA - Изследователска и иновационна Германия (€ 540 000)
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Киберфизични системи за
педагогическа рехабилитация
в специална образователна
система

Предмет на проекта
„Целта на настоящия проект на MSCA
RISE CybSPEED е да се разработи нова
рамка за анализ, моделиране, синтез
и внедряване на Кибер-физични системи за педагогическа рехабилитация в специалното образование, базирана на комбинация от най-добрия
опит и постижения на партньорите в
областите на роботиката с изкуствен
интелект, когнитивната биометрия,
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изчислителната интелигентност и
разсъжденията за хуманоидни и нехуманоидни роботи в образованието.
Проектът CybSPEED надгражда резултатите и прозренията на наскоро
завършения проект, финансиран от
Грант на Европейското икономическо
пространство за България и Норвегия
"METEMSS : Методологии и технологии за повишаване на двигателните
и социалните умения на децата с проблеми в развитието" (IR-BAS), по лоЛЯТО 2020
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гична проекция на финансирания от
ЕС проект "Социални и интелигентни", наречен "Storytelling NAO" на Испания (UPV/EHU) и върху текущите
изследвания на проекта „Специален
образователен робот-асистент за обучение (EduBot)“ от Гърция (EMaTTech),
финансиран от Фондация „Ставрос
Ниархос“.
CybSPEED проектът акцентира върху вътрешно-мотивационния подход
към обучението чрез проектиране на
ситуации между хора и роботи (игри,
педагогически случаи, артистични изпълнения) и усъвършенствани интерфейси (мозък-компютър, проследяване на поглед и виртуална реалност),
където децата и учениците взаимодействат с новите технологии, за да се
засили основната самокомпенсация
и допълване на кодирането на мозъка по време на обучение. Проектът
CybSPEED се стреми да създаде, както
и да поддържа иновационна мрежа в
ЕС, Япония в Далечния Изток, Чили
в Южна Америка и Мароко в Западна
Африка, която ще продължи изследванията на най-високо ниво на три
нива - 1) анализ на когнитивните биометрични сигнали, 2) моделиране на
взаимодействието ученик-робот и 3)
разработване на нови инструменти за
оптимален дизайн на кибер-физически системи за подобрена педагогическа рехабилитация в образованието.
Научни области
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/ медицински и здравни науки / клинична медицина / физиотерапия
/ социални науки / образователни науки / специално образование
/ естествени науки / компютърни и
информационни науки / изкуствен
интелект / изчислителна интелигентност
/ инженерство и технологии / електротехника, електронно инженерство, информационно инженерство /
електронно инженерство / роботика
Програма

H2020-EU.1.3.3. - Стимулиране на иновациите чрез кръстосана фертилизация на знанието

Целта е да се засили международното
трансгранично и междусекторно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите чрез обмен
на научно изследователски и иновационен персонал, за да може по-добре
да се справи с глобалните предизвикателства.
Основните дейности са подпомагане
на обмяната на персонал за научноизследователска и развойна дейност за
партньорство между университети,
изследователски институции, изследователски инфраструктури, предприятия, малки и средни предприятия и други социално-икономически
групи, както в Европа, така и по целия
ЛЯТО 2020
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свят. Това ще включва насърчаване на ция (€ 94 500)
сътрудничеството с трети страни.
Театър Цвете, България (€ 108 000)
Тема
Институт по роботика, България (€
MSCA-RISE-2017 - Обмяна на персонал 459 000)
за изследвания и иновации
DIETHNES PANEPISTIMIO ELLADOS,
Схема за финансиране
Гърция (€ 0)
MSCA-RISE - Обмен на персонал за из- CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
следвания и иновации на Мария Скло- DE GRENOBLE, Франция (€ 27 000)
довска-Кюри (RISE)
CENTRE DE VISIO PER COMPUTADOR,
Координатор
Испания (€ 18 000)

UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL Партньори
HERRIKO UNIBERTSITATEA, Испания
(евро финансиране: € 216 000)
KOKURITSU DAIGAKU HOJIN KYUSHU
KOGYO DAIGAKU, Япония
Участници
UNIVERSIDAD DE CHILE, Чили
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES, Франция (€ 90 000)
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA,
Мароко
AGGELIDIS I.-PALLIKARIDIS X. OE, Гър-
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Експлоатация на странични
продукти от ароматни
растения за разработване на
нови козметични продукти и
хранителни добавки

Предмет на проекта

П

роектът „EXANDAS“ има
за цел да прилага нови и
съвременни технологии в
областта на химията на природните продукти, за да се използва
пълноценно и ефикасно терапевтичният потенциал на лекарствените и
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ароматни отпадъци и вторични продукти.
Очаква се да се създадат нови възможности за генериране на иновативни
продукти с висока добавена стойност
в областта на козметичните продукти
и хранителните добавки, а настоящите екологични предизвикателства - да
бъдат решени.
ЛЯТО 2020
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Крайъгълният камък на проекта
„EXANDAS“ е разработването на нови
процеси, базирани на екологични технологии за ефективно извличане, пречистване и трансформация на активни
съставки, както и пълната химическа
характеристика и биологична оценка
на произведените екстракти и чисти съединения, които могат да бъдат
комерсиално експлоатирани. Оптимизирането и мащабирането на тези
процедури, както и формулирането с
използване на нововъзникващи технологии ще доведе до разработването
на нови крайни продукти.

дери в техните научни и технологични области, състояща се от шест академични групи и шест малки и средни
предприятия партньори от четири
държави-членки на ЕС и три трети
страни, ще обединят усилията си и ще
обменят ноу-хау чрез разширена схема за напредък на научните изследвания и иновациите.
Ще се използва опита на академичните партньори в областта на фитохимията и химията на природните продукти, както и практическия опит на
малките и средни предприятия в мащабна обработка на растителен материал и разработване на иновативни
Разнообразна група от експерти, ли- крайни продукти, трансфер на научни
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знания, най-добри практики и ноу-хау,
ще се провеждат обучения, курсове и
семинари.
Като цяло изпълнението на проекта
„EXANDAS“ се стреми да развие успешен и устойчив модел на международно и междусекторно сътрудничество,
който ще допринесе за иновационния
потенциал на Европа за най-ефективно използване на природните ресурси
и за разработването на нови козметични продукти и хранителни добавки.

вациите чрез кръстосана фертилизация на знанието

Целта е да се засили международното
трансгранично и междусекторно сътрудничество в областта на научните
изследвания и иновациите чрез обмен
на научно изследователски и иновационен персонал, за да може по-добре
да се справи с глобалните предизвикателства.
Основните дейности са подпомагане
на обмяната на персонал за научноизследователска и развойна дейност за
Програма
партньорство между университети,
изследователски институции, изслеH2020-EU.1.3.3. - Стимулиране на ино- дователски инфраструктури, пред-
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приятия, малки и средни предприятия и други социално-икономически
групи, както в Европа, така и по целия
свят. Това ще включва насърчаване на
сътрудничеството с трети страни.

ните изследвания към пазара (и обратно) за напредък на науката и развитие на иновациите.

Схемата RISE ще насърчава международното и междусекторното сътрудничество чрез обмен на научноизследователски и иновационни дейности
и споделяне на знания и идеи от науч-

ETHNIKO
KAI
KAPODISTRIAKO
PANEPISTIMIO ATHINON, Гърция (евро
финансиране: € 652 500)

Схема на финансиране

Тема

MSCA-RISE - Обмен на персонал за изследвания и иновации на Мария СклоMSCA-RISE - Обмен на персонал за из- довска-Кюри (RISE)
следвания и иновации на Мария Склодовска-Кюри (RISE)
Координатор
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Институт по Органична Химия с Цен- *Участието им вече е приключило
тър по Фитохимия - БАН (€ 288 000)
IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS
ENOSIS MASTICHOPARAGOGON CHIOU, BIOMICHANIA
KAI
EMPORIA
Гърция (€ 162 000)
FARMAKEYTIKON
CHIMIKON
KAI
KALLYNTIKON PROIONTON ABEE, ГърVENUSROUZES LABSOLUTIONS, Бълга- ция (€ 108 000)
рия (€ 162 000)
PROTEOS BIOTECH S.L.U., Испания (€
UNIVERSITE DE PARIS, Франция (€ 549 40 365)
000)
Партньори
UNIVERSITE PARIS DESCARTES, Франция (€ 0) *Участието им вече е при- CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX
ключило
- CBS, Тунис
Galen-N, България (€ 108 000)

UNIVERSITE IBNOU ZOHR A AGADIR,
Мароко

VIVACELL BIOTECHNOLOGY GMBH, Германия (€ 40 500)
CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE EN ANALYSES PHYSICOPHYCOSOURCE, Франция (€ 67 635) CHIMIQUES, Алжир

Сайта на Европейската нощ на учените Link >>

ЛЯТО 2020

Българска наука

82

БГ НАУКА | EU Проекти

Общата цел на проекта K-TRIO 4 съвпада с целта на
Европейската нощ на учените: “да приближим учените до
широката общественост и да увеличим осведомеността
за научните и иновационни дейннаучната дейност
върху ежедневието на хората, което от своя страна да
привлече младите хора към научна кариера”

https://nauka.bg/nosht2020/
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https://nauka.bg/kakvo-haresvam-matematikata/
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Съвсем скоро може да стартира
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