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тематичен фонд „Стипендии”. Тя е

Изисквания към кандидатите:
за докторантска стипендия – докторанти,
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след първата година от зачисляване;
за

постдокторантска

Програмата за научен обмен представлява

стипендия

–

допускат се кандидати в рамките на 5 години
след получаване на докторска степен
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инструмент за насърчаване на
изследователски екипи от 10‐те нови
страни‐членки на ЕС – България, Чехия,
Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша,
Румъния, Словакия и Словения и
Швейцария във всички научни области,
които да извършват своите изследвания в
Швейцарски изследователски институции

Цели

•

•

Допустими разходи

Продължителност

Намаляване
на
икономическите
социалните различия в разширения ЕС;

и

Насърчаване
на
устойчиво
изследователско партньорство между
Швейцария и България, което ще развие
индивидуален изследователски капацитет,
ще насърчи научния напредък и
иновативност и ще създаде или разшири
изследователски мрежи

Изследователските стипендии са за срок от 6

Стипендията за всеки 6 месечен период ще бъде в

до 18 месеца за постдокторски специализации

размер на 25 000 швейцарски франка за първата

и 24 месеца за докторанти. Тези стипендии се

година и 27 500 швейцарски франка за втората година

предоставят за насърчаване на дипломирани

за един докторант и 40 000 швейцарски франка за

млади изследователи, които имат за цел да

постдокторантска стипендия. Покриват се пътните

придобият докторска степен или да провеждат

разходи между изпращащата страна и Швейцария,

изследвания след получаването й, което ще

вътрешни

гарантира

конференции и разходите за публикации.

тяхното

навременно

кариерно

транспортните

разходи,

участието

в

развитие.

Краткосрочни изследователски посещения на
Задачи

менторите
Ръководство

1.

Развитие на научния капацитет –
подкрепят се млади изследователи, които
ръководят
изследователски
проекти,
развиват своята изследователска кариера
и акумулират лидерски умения;

2.

3.

Насърчаване на прогреса и иновациите –
утвърдени изследователи от новите
страни членки, съвместно с швейцарски
партньори подготвят и управляват научни
проекти.
Проектите
предоставят
възможност за:
•

обмен на млади
ментори

•

достъп
до
съвременни
изследователски инфраструктури

изследователи и

Развитие на изследователски мрежи,
които гарантират устойчиво партньорство
на учени и институции

Допустими са до 3 краткосрочни посещения с
Научното

ръководство,

мониторинг

и

максимален размер до 2 500 швейцарски франка на

подпомагане на стипендиантите се извършва от

посещение.

двама утвърдени учени‐ментори.

посещения е за сметка на швейцарската институция.

Проектът предвижда постигане на определени
резултати, които са насочени към:
•
•

Дългосрочни ангажименти и устойчивост
на получените резултати;
Активно участие в докторантски и други
научни програми.

Общата

стойност

на

краткосрочните

