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Мари Кюри: Университетите, бизнеса и още нещо... 

20 януари 2015, гр. София 
Интер Експо Център, зала Мусала 

Тема: Мари Склодовская Кюри – програма за насърчаване на изследователски кариери с 

бюджет 3 млрд. евро на година като част от Хоризонт 2020, най-голямата програма за 

финансиране на научни изследвания в света 

Семинарът е предназначен за университети, изследователски институти и средни и големи 

фирми, които имат желание да добият познания как успешно да кандидатстват и/или да се 

включат в консорциум по програмата. Това е първият по рода си практически семинар в 

България, който ще обхване както основите на програма Хоризонт 2020, така и спецификите на 

формата за кандидатстване по Мари Кюри. 

Лектор: ЕВГЕНИ КОСЕВ, експерт по европейско финансиране в Абърдийнския университет, 

Шотландия, www.abdn.ac.uk. Абърдийн, е един от първите в Европа, с одобрен проект по 

Хоризонт 2020 а освен 500-годишна история и 5 нобелови лауреата Абърдийнският 

университет има над 700 успешно изпълнени проекта от 3-та Рамкова програма на ЕС до 

момента. Евгени отговаря за колежа по Физически науки към университета и конкретно за 

качественото изпълнение и административното обслужване на 21 текущи проекта по 7-а 

Рамкова програма и повече от 60 проектни предложения по Хоризонт 2020 от началото на 

програмния период. В своите обучения той умее да предоставя практическо ноу-хау, както и 

да споделя опита си при управление на целия цикъл в международни проекти. Към настоящия 

момент, Евгени администрира 6 проекта по Мари Кюри. 

Обучението се базира на спечелен проект, оценен с 99/100 точки и осъществена обратна връзка 

от ЕС за силни и слаби страни на не финансирани проекти от 1-вата покана за проектни 

предложения през април 2014.  

Добре дошли са представители на всички университети, научни и технологични центрове, 

както и не на последно място про-европейски представители на бизнес средите в България. 

Партньорството бизнес-наука е основния компонент за успешен проект по Мари Кюри за 

периода 2014-2020 година.  

http://www.abdn.ac.uk/


След обучението ще знаете: 

 Основните характеристики и направления на Хоризонт 2020

 Къде може да участвате с проект

 Как може да се включите в консорциум

 Какво представлява и какво финансира програма Мари Кюри

 Как да повишите успеваемостта на вашите проектни предложения

 Какви други възможности има в Хоризонт 2020 през втората година на изпълнение

 Какви са тенденциите за проектно финансиране за изследвания и иновации в Европа за

2016-2017

След обучението ще можете: 

 Свободно да разглеждате покани за проектни предложения и да се ориентирате в

средата на Хоризонт 2020

 Да регистрирате организацията си в регистрите на програмата

 Да намирате лесно референтни документи, които ви интересуват

 Да боравите с онлайн платформата за подаване на проектни предложения

 Да формулирате подходяща идея и да разпишете конкурентен проект по Хоризонт 2020

Таксата за обучението включва материали, две кафе паузи и работен коктейл. Възможност за 

заплащане на място няма да има. Няма да се допускат участници без заплатена в срок такса която 

следва да се заплати по банков път, по сметка: 

ЕйАрЕс ООД 
ПроКредит банк 
IBAN: BG 53 PRCB 9230 1047 3254 15 
BIC:  PRCBBGSF  
Основание: Семинар Хоризонт 2020 

РЕГИСТРАЦИЯ ТАКСА ВУЗ/ИНСТИТУТИ: 72 лв. с ДДС 

ТАКСА ФИРМИ: 96 лв. с ДДС 

Краен срок за регистрация: 19 януари 2015 

Организатори: ЕйАрЕс ООД; ЦИЕС ЕООД

----------------------------------------------------- 
София, ул. Майстор Алекси Рилец 8, Стара Загора, ул. „Индустриална“ 2 
Офис 6; тел. 0898 556501;  тел. 042/620 368 
office@ars-consult.eu,  www.ars-consult.eu ctec@ctec-sz.com, www.ctec-sz.com 
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