
ТЕКУЩИ КОНКУРСИ НА ФНИ ПО ПРОГРАМИ 
ERA-NET И ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО



Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET 
и програми за двустранно сътрудничество

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да 

участват с проектни предложения по програми ERA-NET и програми за 

двустранно сътрудничество, че наближава крайният срок за подаване на 

проекти по следните текущи конкурси:

Програма ICT-AGRI-FOOD ( https://ictagrifood.eu/node/44596 )

 Със срок за подаване на проектни предложения 26 май 2021 г.

 Тема: „Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на 

земеделска продукция и животновъдство, с акцент върху намаляване 

на парниковите газове“. 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в 

размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 

проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 

000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца).

https://ictagrifood.eu/node/44596


Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET 
и програми за двустранно сътрудничество

Програма M-ERA (https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021)

 Срок за подаване на проектни предложения: 15 юни 2021 г.

 Тематични области:

 Моделиране в материалознанието – инженеринг, обработка, свойства и 

издръжливост;

 Иновативни повърхности, покрития и интерфейси;

 Високо производителни композити;

 Функционални материали;

 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с 

приложение в медицината;

 Материали за тримерно принтиране.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 

600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско 

участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение 

от 36 месеца). 

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021


Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET 
и програми за двустранно сътрудничество

Програма CONCERT-Japan ( https://concert-japan.eu/spip.php?article85 )

- Срок за подаване на проектни предложения: 9 юли 2021 г.

- Тема: „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия“

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева,

като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие,

с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца).

Информация, насоки и документация за българските участници:

- Национални изисквания и условия за допустимост:

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf

- Документи към националните изисквания:

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip

Контакти за допълнителна информация:

Милена Александрова, Фонд „Научни изследвания“

тел: +359 884 171 363, е-mail: aleksandrova@mon.bg
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