За трета поредна година конкурсът на ФНИ по ННП „Петър Берон и НИЕ“
ще привлече перспективни учени у нас
Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) обяви покана за участие в „Конкурс по
Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2021 г. Конкурсът
е с общ бюджет от 960 000 лв., което е с 80 000 лв. повече от миналата година. Целта на
програмата е да привлече у нас перспективни учени (независимо от националността или
възрастта) с международно признати научни постижения. Изследователят трябва да се
премести или да се е преместил от друга страна на територията на България. По този
начин се стимулира развитието на изследователския потенциал у нас като необходима
фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за
развитието на конкурентна високотехнологична икономика у нас.
Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (ННП
„Петър Берон и НИЕ“) е аналог на Европейската програма „Мария-Склодовска Кюри“ и
прилага принципа „Знак за качество“. През 2019 и 2020 г. Фонд „Научни изследвания“
успешно проведе два конкурса по програмата. Част от подкрепените до момента проекти
бяха представени пред обществото по време на Софийския фестивал на науката за 2020 г.
Стипендиите на “Петър Берон и НИЕ” предоставят финансова подкрепа на
изследователи, участващи в международна мобилност в осем научни области, аналогични на
научните области на програмата „Мария-Склодовска Кюри“: Химия; Обществени и
хуманитарни науки; Икономически науки; Информатика и инженерни науки; Околна среда и
науки за Земята; Науки за живота; Математика и Физика. Ориентировъчният бюджет за
финансиране на проекти по поканата за 2021 година в размер на 960 000 лв. се разпределя
между осемте панела с научни области, пропорционално на дела на подадените допустими
предложения за съответния панел.
Крайният срок за подаване на проектните предложения в конкурса за 2021 г. е
30.09.2021 г.
Повече информация, пълен текст на поканата и документи за участие са публикувани
на официалния сайт на ФНИ, както следва:
На български език: https://www.fni.bg/?q=node/1336
На английски език: https://www.fni.bg/?q=node/1337

Представяне на проект „MSPLICS („Multi level single pulse laser induced continuum
structure“) на д-р Калоян Златанов с научен ръководител чл. кор. проф. дфзн Николай
Витанов от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, по
време на Софийски фестивал на науката 2020 г. Проектът е финансиран в сесията по ННП
„Петър Берон и НИЕ“ за 2019 г.

Представяне на проект „Ефектът на вота за Брекзит върху европейската банкова
система и икономика: увеличил ли се е рискът за европейските банки и какъв е размерът на
реалните икономически ефекти от референдума?“ на д-р Деян Радев с научен ръководител
проф. д-р Теодор Седларски от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Кл.
Охридски“, по време на Софийски фестивал на науката 2020 г. Проектът е финансиран в
сесията по ННП „Петър Берон и НИЕ“ за 2019 г.
Допълнителна информация и снимки от представянията на проекти на ФНИ по
време на Софийския фестивал на науката 2020 (26-27 септември 2020 г.) ще откриете
тук: https://www.fni.bg/?q=node/1207

