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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №14 

20.09.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 10. септември 2021 – 16. септември 2021) 

 

Предложение #1.1 

Относно:  Тази година се навършват 100 години от рождението на световноизвестния полски 

фантаст Станислав Лем  (1921-2006), носител на многобройни полски и международни награди 

и преведен на повече от 40 езика. Едно от събитията, с които ще бъде отбелязана тази 

годишнина, е провеждането на конкурс за научни изследвания, носещ името на бележития 

писател - Stanisław Lem European Research Prize. Конкурсът е отворен за млади учени до 40 

години и е иницииран от Вроцлавския университет за наука и технологии. Наградата ще бъде 

присъдена за научно постижение или откритие, случило се през последните три години. 

Победителят в конкурса ще бъде обявен на 15. ноември 2021 год.  

Краен срок за подаване на нужните документи: 15. октомври 2021 год.; 

 

Награда: 100 000 полски злоти и ваучер за престой във Вроцлав; 

 

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://lemprize.pwr.edu.pl/ 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 10. септември 2021 – 16. септември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Европейският институт за иновации и технологии (EIT) организира онлайн семинар 

“19th European week of Regions and Cities”, който ще се проведе на 12. октомври (16:30 – 18:00). 

Ще бъде представена визията на EIT за повишаване на иновационния капацитет на 

регионите и градовете в цяла Европа. Участниците в събитието ще бъдат запознати със 

стратегията за увеличаване на предприемаческия и иновационен капацитет на университетите. 

Ще бъде обсъдено сътрудничеството между организации на местно и национално ниво, 

различните европейски структури, инвестиционните фондове и структурите на Европейския 

институт за иновации и технологии. Планирана е сесия за въпроси и отговори.  

 

https://lemprize.pwr.edu.pl/
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Организатор: Европейският институт за иновации и технологии (EIT); 

Период на провеждане: 12. октомври 2021 год. (16:30 – 18:00); 

Такса участие: без такса; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-19th-european-week-regions-and-cities 

Предложение #2.2 

Относно: Институтът за хуманитарни науки във Виена организира онлайн среща, 

насочена към грантовете Starting и Consolidator на Европейския научноизследователски 

съвет (ERC). Фокусът ще бъде насочен към страните от Централна, Източна и Югоизточна 

Европа. Менторската инициатива е насочена към проекти от областите история, антропология, 

политология, социология, наука и технологични изследвания, които се очаква да бъдат 

представени в периода 2022 год. – 2023 год. Ментори ще бъдат утвърдени учени, които са били 

членове в комисии на Европейския научноизследователски съвет или самите те са печелили 

грантове на Европейския научноизследователски съвет. Ако желаете да бъдете част от 

събитието, следва да изпратите автобиография и предложение за проект.  

 

Организатор: Институтът за хуманитарни науки във Виена и Полската академия на науките; 

Период на провеждане: 5. ноември – 6. ноември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като желаещите следва да подадат нужните документи най-късно до 

24. септември 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.iwm.at/news/erc-mentoring-initiative-call-applications-3 

Предложение #2.3 

Относно: онлайн семинар “COST Info Day”, иницииран от Европейското сътрудничество в 

науката и технологиите (COST) – финансираща организация за създаване на 

изследователски мрежи, целящи осъществяването на контакти и сътрудничество между учени 

от цяла Европа. Участниците в сесията ще получат информация за ролята на COST в 

насърчаването и разпространението на научните постижения, ще бъдат презентирани 

възможностите за работа в мрежа. Изследователите и иноваторите ще научат как да подготвят 

своето успешно предложение за участие в инициатива на COST. 

Организатор: COST (European Cooperation in Science and Technology); 

Период на провеждане: 1. октомври 2021 год. (10:00 -11:30 CET); 

Такса участие: без такса, не се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.cost.eu/cost-events/cost-info-day-oct2021/ 

 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-19th-european-week-regions-and-cities
https://www.iwm.at/news/erc-mentoring-initiative-call-applications-3
https://www.cost.eu/cost-events/cost-info-day-oct2021/
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III.  НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 10. септември 2021 – 16. септември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

В Будапеща, официално отвори врати новият център на Европейския институт за 

иновации и технологии. Центърът е създаден по инициатива на Европейския съюз, с цел да 

засили способността на Европа за иновации. За да намери авангардни и ефективни решения на 

актуалните глобални предизвикателства, центърът ще обединява и ще координира 

сътрудничеството между представители на бизнеса, образованието и научноизследователските 

центрове. Според Мартин Керн – директор на Европейския институт за иновации и технологии, 

студентите и предприемачите с иновативни идеи ще се възползват от новия център, като той с 

нетърпение очаква първите резултати. В партньорство с новия център в Будапеща са 40 

организации, в това число водещи компании, университети и изследователски центрове. 

Центърът ще насърчава иновациите в Централна и Източна Европа.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/new-eit-community-hub-budapest-support-more-innovators-

across-central-and-eastern 

 

Новина #3.2 

 

Държавите членки на ЕС  искат университетите и изследователските организации да 

бъдат част от консултативната група, управляваща прилагането на Европейското 

изследователско  пространство (ERA). Всички заинтересовани страни са категорични, че 

основната цел е постигането на ангажимент от страна на държавите членки за увеличаване на 

финансирането за научни изследвания до 3 % от брутния вътрешен продукт, в рамките на 

следващото десетилетие.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/member-states-back-role-universities-era-governance 

Новина #3.3 

Европейският парламент гласува в подкрепа на постепенното премахване на 

използването на животни, за целите на различните научни изследвания. Европейската 

федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) изразява опасения, че това ще 

забави процеса на разработване на нови лекарства. Изследователите заявяват, че не са налични 

достатъчно алтернативи на използването на животни. Представител на Лигата на европейските 

изследователски университети (LERU) казва, че е трудно да се направи разлика между 

сегашния документ и директивата от 2010 год. и изразява съмнение, че това може да е много 

шум за нищо.  

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/new-eit-community-hub-budapest-support-more-innovators-across-central-and-eastern
https://eit.europa.eu/news-events/news/new-eit-community-hub-budapest-support-more-innovators-across-central-and-eastern
https://sciencebusiness.net/news/member-states-back-role-universities-era-governance
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Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-votes-through-demand-faster-phase-out-animal-testing-

research 

Новина #3.4 

През 2022 год. ще стартира своята работа нова структура за спешни здравни грижи, с 

бюджет от 6 милиарда евро до 2027 год. Новият орган за готовност и реагиране при 

извънредни ситуации, в областта на здравеопазването, ще координира плановете за научни 

изследвания и иновации, и ще подкрепя общоевропейските мрежи за клинични изпитвания и 

обмен на данни. При необходимост, ще подпомага създаването на мрежа от производствени 

съоръжения за ваксини и лекарства.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-launches-health-emergency-authority-promise-eu30b-

funding 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-votes-through-demand-faster-phase-out-animal-testing-research
https://sciencebusiness.net/news/parliament-votes-through-demand-faster-phase-out-animal-testing-research
https://sciencebusiness.net/news/commission-launches-health-emergency-authority-promise-eu30b-funding
https://sciencebusiness.net/news/commission-launches-health-emergency-authority-promise-eu30b-funding

