
 

4 конкурса по проекта FRESH очакват своите победители 

Конкурсите се организират като част от проекта FRESH (Европейска 

нощ на учените), финансиран от Европейската комисия по програма 
„Мария Склодовска-Кюри“. 

  

Всичко около нас е наука, а новите технологии ни 
позволяват да покажем, че всичко е FRESH. 
Покажете, че науката е интересна, забавна и може 
да привлече повече млади хора.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH VIDEO” -> 

  

Конкурсът е насочен към подпомагане на децата и 
младежите с увредено зрение. Той включва 
прочитане на глас и запис на аудио файл на 
материали с научно-популярно съдържание.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА „FRESH VOICES”-> 

  

Конкурс за есе на тема “Как се виждам в света на 
науката и технологиите”.Участниците могат да бъдат 
момичета и млади жени на възраст от 12 до 29 
години.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH GIRLS”->  

 

Конкурс за рисунка за участници със слухови 
проблем. Темата е “Как се виждате в света на 
науката”. Участниците могат да бъдат деца и 
младежи от 5 до 29 г.  

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „FRESH TOUCH”-> 
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Европейска нощ на учените е проект на Европейската комисия по програма „Мария 

Склодовска-Кюри“ и през 2016 и 2017г. в България преминава в рамките на 

двугодишния проект FRESH – Find Research Everywhere and SHare.  

Проектът се изпълнява от консорциум от партньори, които включват: 

 Център за изследвания и анализи – ръководител на проекта и Работен 
пакет 4 (Администрация) 

 Британски съвет България – водещ Работен пакет 2 (Събития) 

 Форум Наука – водещ Работен пакет 1 (Комуникация) 

 Форум Демокрит – водещ Работен пакет 3 (Проучване) 

 София Тех Парк 

 Търговско промишлена палата Русе 

 Агробио институт, ССА 

 Институт по океанология- БАН, Варна 

 Институт за зеленчукопроизводство, Пловдив 

 Природонаучен музей, БАН, София 

 Технически университет, Варна 

 Университет за хранителни технологии, Пловдив 

 Медицински университет, Плевен 
 
И асоциирани партньори: 

 Софийски университет 

 Асоциацията на младите полярни изследователи  

 Български географски портал 

 Музейко 

 Национален политехнически музей  
 
През 2016г. Европейската нощ на учените привлече хиляди посетители в България 
в 14 града, села и местности. Само в София имаше 7 локации, които бяха пълни с 
посетители от 18ч. до 22ч.  
 
През 2017г. Европейска нощ на учените ще се отбележи на 29 септември. 
Победителите от конкурсите ще бъдат наградени публично именно на този ден.  
 


