Сключени договори
по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-07/3.3-02
"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени"

7

8

Изграждане на високо
квалифицирани млади
Институт по информационни технологии, изследователи по
БАН
информационни технологии за
обработка и управление на
знание
Русенски университет „Ангел Кънчев”

21

Технически университет - Варна

25

Институт по генетика, БАН

30

Институт по зеленчукови култури
„Марица”, Пловдив

Механизми за осигуряване
качествено израстване на
научните кадри
Повишаване на научния
потенциал в областта на
инженерните науки и
информатиката
Развитие и обучение на млади
изследователи по програми,
насочени към изучаване на
структурната и функционална
организация на еукариотния
геном

София

194 671,60

Русе

199 769,06

Варна

179 437,00

София

167 600,00

Инициативи за привличане,
насърчаване и повишаване
качеството на младия научен
Пловдив
потенциал в приоритетни
области на градинарската наука

196 683,37

33

Център по наукознание история на
науката БАН

40

Институт по физикохимия БАН

46

49

51

53

55

Софийски университет „Св. Климент
Охридски”

Обучение на докторантите в
базови изследователски умения –
предпоставка за динамична
София
кариера в съответствие с
потребностите на пазара на
труда
Изграждане и устойчиво
развитие на научен потенциал в
областта на създаването на нови София
материали, в т.ч. и на
наноматериали
Докторантско училище.
Устойчиво развитие на
институционалната и социална
среда на докторантите по
социални и хуманитарни науки

Подкрепа за развитието на
докторантите по научно
Аграрен у-т Пловдив
направление „Селскостопански
науки” и сродни научни
специалности
Подкрепа за развитие и
реализация на докторанти,
Институт по полимери БАН
постдокторанти и млади учени в
областта на полимерната химия,
физика и инженерство
Институт за ядрени изследвания и ядрена Фундаментални и приложни
енергетика БАН
ядрени изследвания
Повишаване на качеството на
обучение и изграждане на
Институт по механика
конкурентноспособен научен
потенциал в областта на микрои наномеханиката

160 805,18

192 569,20

София

199 431,00

Пловдив

190 388,28

София

199 840,00

София

200 000,00

София

193 257,20

56

Етнографски институт с музей БАН

58

Институт по електрохимия и енергийни
системи БАН

62

Институт по социология БАН

63

Институт за космически изследвания
БАН

67

Институт за правни науки БАН

70

Институт по ботаника БАН

71

УНСС

80

Военномедицинска академия София

Европейски измерения на
културата и историята на
Балканите (обучителна програма
за постдокторанти,
специализанти и млади учени)
Алтернативни енергийни
системи
Интегриране на младите учени
от областта на социалните науки
в европейското научно
пространство
Повишаване на квалификацията
и съхраняване на млад екип от
учени в областта на
аерокосмическите технологии
като предпоставка за
мониторинг и опазване на
околната среда и превенция на
щети от природни бедствия
Насърчаване на потенциала за
развитие на юристи, докторанти
и млади учени
Повишаване на капацитета на
младите изследователи в
изучаването, опазването и
устойчивото ползване на
растителното и гъбно
разнообразие в България
Докторантурата – инструмент за
формиране на иновативен
научен потенциал в България

София

199 389,26

София

196 196,87

София

186 290,49

София

199 993,16

София

190 798,76

София

199 854,58

София

199 640,74

Интердисциплинарна мрежа за
подготовка на специалисти в
София
областта на невродегенеративни
заболявания

180 000,00

