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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №41  

11.07.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 04. юли 2022 – 08. юли 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: поканите за проектни предложения, публикувани от Инициативата за 

иновативно здравеопазване (IHI) на 28. юни 2022 год. В брой 35-ти на нашия 

Информационен бюлетин бе представена информация както за работните варианти на 

очакваните покани, така също и за предстоящите обучения, организирани от IHI и касаещи 

очакваните покани за финансиране. Поканите за финансиране са обособени в две 

отделни групи - IHI покана 1 и IHI покана 2, като темите са общо шест.  

Първата покана (IHI call 1) е за едноетапни проектни предложения и включва 

следните четири теми: 

 Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer; 

 An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with 

neurodegenerative diseases and comorbidities; 

 Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer; 

 Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease 

areas of high unmet public health need. 

Прогнозен бюджет: максималната сума, с която IHI JU ще участва в проектите от първата 

покана възлиза на 135 000 000 евро. Кандидатстващите консорциуми следва да 

гарантират, че най-малко 45 % от общия бюджет на проекта ще бъдат покрити от 

участниците в проекта. От указанията, предоставени от IHI, може да се запознаете с 

прогнозните бюджети по всяка една от горепосочените четири теми.   

Краен срок за подаване на проектните предложения: 20. септември 2022 год.; 

Линк за детайлна информация (IHI покана 1) :  

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-1 

Втората покана (IHI call 2) е за двуетапни проектни предложения и включва 

следните две теми: 

 Cardiovascular diseases - improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring; 

 Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for 

clinical and innovation excellence in the European Union. 

Прогнозен бюджет: максималната сума, с която IHI JU ще участва в проектите от втората 

покана възлиза на 21 929 000 евро. От указанията, предоставени от IHI, може да се 

запознаете с прогнозните бюджети по всяка една от горепосочените две теми. 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-1
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Краен срок за подаване (първи етап):  20. септември 2022. Само консорциумът, 

класиран на първо място, в края на първия етап, ще бъде поканен за участие във втория. 

За повече информация, моля, последвайте линка и се запознайте с указанията, 

предоставени от IHI.  

 

Краен срок за подаване (втори етап):  28. февруари 2023; 

 

Линк за детайлна информация (IHI покана 2):  

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-2 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 04. юли 2022 – 08. юли 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: кратка информационна сесия, представяща Horizon IP Scan. Horizon IP Scan 

е безплатна услуга за поддръжка, управление и валоризация на правата върху 

интелектуалната собственост, инициирана от Европейската комисия и насочена към 

стартиращи фирми и МСП, участващи в проекти с европейско финансиране. Участниците 

в сесията ще добият представа за същността на Horizon IP Scan, ще научат кой може да се 

възползва от тази услуга и какви са ползите, които предоставя тя;  

Организатор: IP Helpdesk; 

Период на провеждане: 14. юли 2022 год. и 17. август 2022 год.; 

Такси участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация. 

Линк за детайлна информация – информационна сесия на 14.07.2022: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-

session-2022-07-14_en 

 

Линк за детайлна информация - информационната сесия на 17.08.2022: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-

session-2022-08-17_en 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: събитие, инициирано от Европейския институт за иновации и технологии (EIT) 

и поставящо в центъра жените лидери и предприемачи. По време на срещата ще бъде 

представена новата и усъвършенствана програма на Европейския институт за иновации и 

технологии за „Жените лидери и предприемачи“. Участвайте, за да научите как може да 

участвате в програмата. Събитието е поредната инициатива от предстоящите през 

есента Innoveit weeks.  

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии; 

Период на провеждане: 05. октомври 2022 год.; 

Такси участие: без такса. Регистрация за събитието ще бъде възможно скоро; 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-bilbao-women-leadership-entrepreneurship 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-2
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-07-14_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-07-14_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-08-17_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/horizon-ip-scan-info-session-2022-08-17_en
https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-bilbao-women-leadership-entrepreneurship


 

3 
 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: 35-тия конгрес на Европейския колеж по невропсихофармакология (ECNP), 

който ще се проведе във Виена, в периода 15. октомври 2022 год. – 18. октомври 2022 год. 

Това е най-мащабният европейски форум по психиатрични и неврологични науки, в 

който традиционно участват около 5000 психиатри, невролози и психолози от цял 

свят. Форматът на събитието ще бъде хибриден. Основната цел на конгреса е 

стимулиране на развитието на транслационната медицина, което води до напредък в 

лечението на болестите на нервната система;  

Организатор: ECNP; 

Период на провеждане: 15. октомври 2022 год. – 18. октомври 2022 год.; 

Линк към таксите за участие: 

https://www.ecnp.eu/Congress2022/ECNPcongress/registration/registration 

Линк за детайлна информация: 

https://www.ecnp.eu/Congress2022/ECNPcongress 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: работен семинар за учени, намиращи се в ранен етап на своята кариера и 

заинтригувани от изследвания в сферата на невропсихофармакология. Инициатор на 

събитието е Европейският колеж по невропсихофармакология (ECNP). Семинарът ще се 

случи в Ница (Франция), в периода 16. март 2023 год. – 19. март 2023 год. Срещата има за 

цел да стимулира провеждането на висококачествени изследвания в областта на 

мозъчните разстройства, целящи подобряване на лечението им. Ако сте заинтересовани 

от работния семинар, то подгответе и изпратете абстракт за постерна 

презентация. Комисия ще подбере 100-те най-добри резюмета, чиито автори ще 

бъдат поканени да участват в работния семинар. Нямат право да кандидатстват учени, 

които вече са участвали в предходни издания на семинара.  

Организатор: ECNP; 

Период на провеждане: 16. март 2023 год. – 19. март 2023 год.; 

Такси участие: авторите на избраните 100 резюмета ще получат безплатна регистрация, 

както и безплатно хотелско настаняване. Участниците следва сами да организират и да 

заплатят пътуването си до Ница. На участници, пребиваващи в европейска държава с 

развиваща се икономика, ECNP предлага възможност за субсидиране на пътуването. 

България е сред тези държави; 

Краен срок за заявяване на субсидия на пътуването: 15. декември 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 26. октомври 2022 год.; 

Линк към условията, на които трябва да отговаря учен, намиращ се в началото на 

своята кариера: https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/definition-early-career-scientist 

 

 

https://www.ecnp.eu/Congress2022/ECNPcongress/registration/registration
https://www.ecnp.eu/Congress2022/ECNPcongress
https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/definition-early-career-scientist
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Линк за детайлна информация: 

https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/workshop 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: ежегодния научен конгрес на Европейската асоциация на дружествата по 

неврохирургия (EANS), който ще се проведе в Белград, в периода 16. октомври 2022 год. 

– 20. октомври 2022 год. След като през последните две години този престижен форум се 

случваше във виртуална среда, то през тази есен форматът на събитието ще бъде отново 

присъствен. Изявени неврохирурзи ще се срещнат, за да споделят и обменят знания и опит, 

за да обсъдят последните пробиви в разгадаването на човешкия мозък, които не са малко 

през последните години. Доказателство за това е и темата на тазгодишния конгрес – 

Тенденции, прозрения, иновации: неврохирургия отвъд технологиите.    

Организатор: EANS; 

Период на провеждане: 16. октомври 2022 год. – 20. октомври 2022 год.; 

Линк към таксите за регистрация: 

https://eanscongress.org/registration/individual-registration.html 

Линк за детайлна информация: 

https://eanscongress.org/#welcome_words 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: зимно училище на тема “Neuro-immune interactions in health and disease”, 

организирано от Федерацията на европейските неврологични дружества (FENS) и 

фондация Hertie. Обучителният курс ще бъде проведен в периода 29. януари 2023 год. – 

04. февруари 2023 год., в провинция Тирол (Австрия). Курсът е предназначен за млади 

учени – докторанти и постдокторанти, заинтересовани от взаимодействието 

между нервната и имунната система, от това как мозъкът може да модулира нашата 

имунна система.  

Организатор: FENS и фондация Hertie; 

Период на провеждане: 29. януари 2023 год. – 04. февруари 2023 год.; 

Такси за участие: 520,00 евро за членове на FENS и 640,00 евро за всички останали; 

 

Краен срок за регистрация: 16. август 2022 год.; 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/fens-hertie-

winter-school-neuro-immune-interactions-in-health-and-disease 

 

Предложение #2.7 

 

Относно: дискусия по теми, приоритетни за MSCA, която ще бъде част от 

предстоящото десето издание на отворения форум на EuroScience (ESOF), който бе 

представен в 36-ти брой на нашия информационен бюлетин. Основните сесии на MSCA 

https://www.ecnp.eu/early-career-scientists/workshop
https://eanscongress.org/registration/individual-registration.html
https://eanscongress.org/#welcome_words
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/fens-hertie-winter-school-neuro-immune-interactions-in-health-and-disease
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/fens-hertie-winter-school-neuro-immune-interactions-in-health-and-disease
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ще бъдат предавани на живо. Регистрирайте се, за да проследите дискусиите относно 

ролята на устойчивите научни изследвания за укрепване на европейската 

научноизследователска система, относно ценностите в научните изследвания и 

академичната свобода; 

Организатор: ESOF и MSCA; 

Период на провеждане: 12. юли 2022 год. – 13. юли 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

 

Линк за детайлна информация: 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/esof-2022-msca-satellite-event 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 04. юли 2022 – 08. юли 2022) 

Новина #3.1 

 

В два наши информационни бюлетина (35-ти и 36-ти) бяха представени обученията, 

организирани от Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI) и касаещи вече 

публикуваните покани за проектни предложения. Последвайте линка по-долу, за да 

достигнете до всички видеозаписи и презентации от проведените обучения, както и до 

списъците с участниците, взели участие в семинарите. Възползвайте се от портала за 

намиране на партньори, който ще бъде отворен до 15. юли 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/webinars-ihis-first-calls-proposals 

 

Новина #3.2 

 

В брой 40-ти на нашия бюлетин бе анонсирано предстоящо виртуално събитие (12.07.22.), 

по време на което ще бъдат представени и дискутирани основните констатации в доклада 

„Научно, научноизследователско и иновационно представяне на ЕС 2022“, изготвен от 

Европейската комисия. Докладът вече е публикуван на сайта на ЕК. Последвайте линка, 

за да се запознаете с доклада.  

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-

national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en 

 

Новина #3.3 

 

Публикувани са разяснения към висшите училища, касаещи изпълнението на договори за 

безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Модернизация на висшите училища“. 

 

Линк за детайлна информация: 

http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1059 

 

 

 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/esof-2022-msca-satellite-event
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en
http://opnoir.bg/?go=news&p=detail&newsId=1059
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Новина #3.4 

 

От 01. юли 2022 год. до 29. юли 2022 год. всички заинтересовани лица ще имат 

възможността да изложат своето мнение относно програмата „Хоризонт Европа“. Целта 

на инициативата е, до края на 2024 год., Европейската комисия да извърши междинна 

оценка на програмата за финансиране на научни изследвания и иновации. Оценката ще 

обхване всички компоненти на програмата. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizon-

Europe-interim-evaluation_en 

 

Новина #3.5 

 

Университетите ще водят и съхраняват главната си книга в електронен вид от 

академичната 2023/2024 година. Това реши правителството с приетите промени в 

Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, 

издавани от висшите училища. Новото изискване ще допринесе за оптимизиране и по-

добро регулиране на процеса. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4938 

 

Новина #3.6 

 

На 01. юли 2022 год. Министерството на иновациите и растежа (МИР) обяви за 

обществено обсъждане първата процедура за „Технологична модернизация“, по 

Програмата за икономическа трансформация. Предстои информационна кампания за 

представяне на процедурата, която ще бъде организирана от Главна дирекция 

„Европейски фондове за конкурентоспособност“ (МИР). 

 

Линк за детайлна информация: 

https://opic.bg/news/sobshchenie-otnosno-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya 

 

Новина #3.7 

 

Финансирането на изследователските университети, планирано в Националния план за 

възстановяване и устойчивост (НПВУ), ще минава през фонд „Научни изследвания“ 

(ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН). Това предвижда решение 

на Министерския съвет, прието на 06. юли 2022 год. В НПВУ са предвидени почти 240 

млн. лв., които трябва да бъдат предоставени на изследователските висши училища до 

края на 2026 год. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4937 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizon-Europe-interim-evaluation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13460-Horizon-Europe-interim-evaluation_en
https://www.mon.bg/bg/news/4938
https://opic.bg/news/sobshchenie-otnosno-protsedura-tekhnologichna-modernizatsiya
https://www.mon.bg/bg/news/4937
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Новина #3.8 

 

153 работодатели ще могат да сключват договори със студенти през академичната 

2022/2023 година, реши правителството. Компаниите ще осигурят работно място на 

бъдещите висшисти след успешното им завършване. Целта на финансовата подкрепа е да 

се подобри връзката между висшето образование и потребностите на трудовия пазар. 

Работодателите са заявили необходимост от 1416 студенти. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4936 

 

Новина #3.9 

 

На 05. юли 2022 год. Европейската комисия прие новата Европейска програма за 

иновации, целяща да постави Европа на челно място в сферата на дълбокотехнологичните 

иновации и стартиращите компании. Дълбокотехнологичните иновации ще укрепят 

технологичното лидерство на Европа и ще доведат до намирането на новаторски решения 

на неотложни обществени предизвикателства, като например климатичните промени и 

заплахите за киберсигурността. Последвайте линка, за да се запознаете с програмата.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4273 

 

Новина #3.10 

 

На 05. юли 2022 год. Европейската комисията публикува практически и лесни за 

използване насоки относно новите възможности за максимизиране на полезните 

взаимодействия между програмите на „Хоризонт Европа“ и Европейския фонд за 

регионално развитие. Документът представя всички нови възможности за постигане на 

оперативни синергии. Последвайте линка, за да се запознаете с пълния текст на 

ръководството.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/news/synergies-guidance-out-2022-jul-06_bg 

 

Новина #3.11 

 

На 12. юли 2022 год., във Варна, ще бъдат представени насоките за кандидатстване по 

конкурсите, финансирани от фонд "Научни изследвания" за 2022 год.: конкурс за 

финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти –

и конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1452 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4273
https://ec.europa.eu/info/news/synergies-guidance-out-2022-jul-06_bg
https://www.fni.bg/?q=node/1452

