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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ,
ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ
УЧЕНИ – Фаза 1
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Проектът "Модерна палеославистика и медиевистика" (МПМ) се състои в решаването на
конкретни научноизследователски задачи в избраната област на интервенция, като използва
създадените по няколко предходни проекта, финансирани от ОП РЧР, електронни
инструменти и бази данни. В хода на същинската изследователска работа представителите на
Софийски
целевата група придобиват умения за работа с електронните инструменти и участват активно
университет
в тяхното усъвършенстване и в попълването на съществуващите електронни бази данни.
"Св. Климент
Модерна
Освен конкретното практическо обучение са предвидени индивидуални консултации на
Охридски" чрез палеославистика и студентите, докторантите, постдокторантите, специализантите и младите учени с утвърдени 02.06.2017
Факултет по
медиевистика
изследователи от България и чужбина, редовни срещи за обмяна на изследователски опит,
славянски
провеждане на краткосрочна мобилност по конкретни изследователски задачи, както и
филологии
специализирани обучителни семинари с различна тематика. Участниците в проекта участват
и в изработването на иновативни научни продукти като например терминологичен речник на
старобългарския език, речник на езика на Патриарх Евтимий, словообразувателен речник,
които представляват принос за развитието на медиевистиката и палеославистиката не само у
нас, но и в чужбина.

31.12.2018

383 995,92

Наименование
на
Наименование на
бенефициента операцията
Кратко описание на проекта (Operation summary)
(Beneficiary
(Operation name)
name)

Икономически
университет Варна

Инвестиции в
обучението на
студенти,
докторанти,
постдокторанти и
преподаватели гарант за подобро бъдеще

Проектно предложение "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти
и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще" е насочено именно към подобряване
условията за научноизследователска дейност на представителите на целевата група в
Икономически университет - Варна. Проектното предложение има надграждащ ефект по
02.06.2017
отношение на успешно реализирания проект от Икономически университет - Варна по
процедура BG051PO001-3.3.06-0010, „Качеството на обучението на докторанти и
постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес“, финансиран по ОП
"Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013.

31.12.2018 362 910,42
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85% София

България

85% Варна

България
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Медицински
университет Пловдив

Докторантско
Обучение в МУПловдив за
Компетентност,
Творчество,
Оригиналност,
Реализация и
Академизъм в
Науката и
Технологиите - 2
(ДОКТОРАНТ - 2)

Постигане на
оптимална среда
за обучение,
научни
Софийски
изследвания,
университет
иновации и
"Св. Климент
устойчиво
Охридски" чрез развитие на
Факултет по
човешкия капитал
химия и
в сферата на
фармация
химическите
науки: Адаптиране
на образованието
днес за утрешния
ден

Проект "Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност,
Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите - 2 (ДОКТОРАНТ 2)" се изпълнява от МУПловдив като продължение и надграждане на успешно реализиран проект "ДОКТОРАНТ 1"в
предишния планов период. Целта на проекта е да допринесе за развитието на човешките
02.06.2017
ресурси на МУ, ангажирани в сферата на науката и повишаване капацитета за
научноизследователска дейност на докторанти, постдокторанти и млади учени. В проекта са
включени 4 студенти, 15 докторанти, 15 постдокторанти, 5 млади учени и 12 хабилитирани
преподаватели.

31.12.2018 580 053,04

85%

България

Проектът „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и
устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на
образованието днес за утрешния ден“, е разработен в пълно съответствие с изискванията,
определени в целите на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съответстваща на стратегията „Европа 2020“ и Националната
програма за развитие „България 2020”. Удовлетворяването на потребностите за растеж и
задържане на специалистите в сферата на научните изследвания и образованието се
02.06.2017
допълват по отношение на привличането и развитието на ново поколение
висококвалифицирани изследователи и специалисти в областта на НИРД. Чрез създаване на
специфичен локален механизъм в рамките на Факултета по химия и фармация (ФХФ) „Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“ ще се намери решение за развитието
на качеството на човешкия и интелектуален капитал чрез осигуряване на възможности за
качествено обучение, проектна практика, и придобиване на социален опит в комуникация с
европейски образователни институции и центрове.

31.12.2017 796 396,12

85%

България

31.12.2018 444 000,00

85%

България

Настоящото проектно предложение е с продължителност 21 месеца и ще се изпълнява от
кандидата ИЕМПАМ-БАН с партньори Биологическия факултет и Факултета по химия и
фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта на проекта е повишаване квалификацията и
Изграждане и
мотивацията за кариерно академично израстване на млади изследователи и развиване на
развитие на
интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските
Институт по
млади
изследвания. Целевата група включва 37 лица в т.ч. 16 докторанти, 7 постдокторанти, 7
експерименталн
висококвалифици млади учени до 34 г. и 7 преподаватели. В съответствие с общата цел и петте специфични
а морфология,
рани
цели са разработени 12 дейности – нови и такива с надграждащ ефект спрямо предходни
патология и
изследователи и проекти. Те осигуряват научна мобилност, подкрепа за участие в международни научни
антропология с
преподаватели за форуми и публикации в престижни международни научни издания, разпространение на
музей иновативни
научните резултати, достъп до специализирана апаратура, благоприятни условия за
Българска
интердисциплина провеждане на изследвания, иновативно интердисциплинарно обучение и с участието на
академия на
рни изследвания утвърдени учени от чужбина, информираност и публичност, организация и управление на
науките
от полза за
проекта. Обучението на младите изследователи ще повиши техните способности за
биомедицината
генериране на съвременни идеи в нова гранична област между биологията, химията и
математиката. Насърчаването на академичната мобилност за създаване и укрепване на
международното сътрудничество с водещи научни институции ще гарантира успешната
инвестиция в бъдещето на младите кадри.

02.06.2017

Подкрепа за
развитието на
човешките
ресурси в областта
Русенски
на научните
университет
изследвания и
"Ангел Кънчев"
иновации в
Русенски
университет
"Ангел Кънчев"

Целта на проектното предложение е подпомагане на научноизследователския състав с
участие на млади докторанти в научни изследвания, чрез: повишаване на квалификацията на
научноизследователския състав чрез посещения на специализирани курсове; подпомагане с
материали; реализиране на мобилности във фирми и университети в други държави,
02.06.2017
извършващи сериозна научноизследователска и развойна дейност; заплащане на такси за
публикуване на резултатите от научните изследвания с световноизвестни списания и
конференции, реферирани от Web of Science, Scopus; създаване на научноизследователски
екип с назначаването на двама чуждестранни учени в Русенския университет за засилване на
научната работа и привличане на млади учени.

31.12.2018 774 445,60

85%

България

Подкрепа за
развитието на
Лесотехнически
научния капацитет
университет
в Лесотехнически
университет

Обща цел: Повишаване на научния капацитет на преподавателите от ЛТУ и интереса на
младите хора и обществеността към научните изследвания и резултатите от тях. Специфични
цели: Популяризиране на научните изследвания и израждане на партньорска мрежа за
интердисциплинарни изследвания в областта на управлението и използването на
02.06.2017
биологичните ресурси; Повишаване квалификацията на преподаватели от ЛТУ по отношение
на научната дейност; Създаване на благоприятна среда за НИРД чрез подпомагане на
мобилността експериментални дейности и специализации и разпространение на научни
резултати

31.12.2018 768 464,00

85%

България

