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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №48 

28.10.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 24. октомври 2022 – 28. октомври 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: възможността за получаване на безвъзмездно финансиране от Института за 

изследване на рака, намиращ се в Ню Йорк. Институтът, поставил си за цел да преодолее 

разликата между развитието на технологиите и клиничното приложение на 

имунотерапиите срещу онкологичните заболявания, обявява конкурс „Technology Impact 

Award“. Наградата има за цел да насърчи сътрудничеството между учените, разработващи  

технологии, и клиничните имунолози, така че учените клиницисти да генерират по-

задълбочени познания за механизмите на действие на различните имунотерапии при 

онкологичните заболявания. Няма ограничение относно националността на 

кандидатите. Допустимо е изследванията, подкрепени от наградата, да се 

провеждат както в САЩ, така и в други държави. Ще бъдат разглеждани и съвместни 

предложения от няколко участници, като в този случай наградата следва да бъде 

споделена между тях. Първата стъпка от процедурата на кандидатстване е изпращането 

на писмо, изразяващо намерението за кандидатстване и описващо плана на изследването. 

Комисия ще разгледа получените писма и ще определи кандидатите, които ще продължат 

в надпреварата. Те ще бъдат поканени да представят своето пълно проектно предложение.  

Краен срок за изпращане на писмото: 15. ноември 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на пълното проектно предложение: 15. март 2023 год.; 

Размер на безвъзмездното финансиране: 200 000 USD; 

Продължителност на проекта: 12 – 24 месеца; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.cancerresearch.org/technology-impact-award 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 24. октомври 2022 – 28. октомври 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: обучение във виртуална среда на тема „Proposal writing for research and 

innovation projects”. Структурирането на курса в три дни предполага по-добра 

възможност за усвояване на информацията, преди пристъпване към следваща тема. 

Акцентът ще бъде поставен върху проекти от сферата на Научноизследователската и 

развойната дейност. Обучението цели придобиване на следните умения и знания: 

преглед и подбор на възможности за финансиране, познаване на основните 

https://www.cancerresearch.org/technology-impact-award
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характеристики на един печеливш проект, разработване на аргументирана обосновка, 

изготвяне на план за реализиране на проекта, изработването на план за управление и 

мониторинг на риска. Всеки един ден от обучението завършва с практически упражнения, 

целящи усвояване на знанията. 

Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 16. ноември 2022 год. – 18. ноември 2022 год.; 

Такса участие: 1100,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация: 

https://www.europeanacademy.com/proposal-writing-for-research-innovation-projects-online/ 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: двудневно виртуално обучение на тема „Изготвяне на проектно 

предложение и управление на проекти, в рамките на актуалната програма за подкрепа 

на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа - „Еразъм+“. Семинарът ще 

се случи изцяло във виртуална среда. Участниците ще придобият както теоретични 

знания, така също и практически опит относно: идентифицирането на най-удачните 

възможности за финансиране; методологията за изготвяне на едно успешно проектно 

предложение; ефективното управление на вече одобрен проект. Фокусът ще бъде поставен 

върху вече публикувани покани за проекти предложения, в рамките на програмата 

„Еразъм+“. 

Организатор: Brussels Academy и  Vocal Europe; 

Период на провеждане: 13. януари 2023 год. – 14. януари 2023 год.; 

Такси за участие: 484,00 евро (с ДДС); 

Краен срок регистрация: 12. януари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-proposal-writing-project-management-for-

the-new-erasmus-13-14-january-2023/ 
 

Предложение #2.3 

 

Относно: двудневно виртуално обучение, насочено към възможностите за европейско 

финансиране за МСП и стартиращи компании. Ако сте предприемач или имате 

иновативна идея, присъединете се към семинара, за да получите информация относно 

различните програми, подкрепящи иновациите и растежа на МСП. Ще бъдат 

презентирани възможностите, предлагани от програмата Accelerator на Европейския 

съвет по иновации (EIC). Участвайки в обучението, Вие ще обогатите Вашите познания 

относно техниките за написване на едно печелившо проектно предложение, ще се научите 

как да управлявате Вашия проект и екип.  

Организатор: Brussels Academy и  Vocal Europe; 

Период на провеждане: 06. януари 2023 год. – 07. януари 2023 год.; 

https://www.europeanacademy.com/proposal-writing-for-research-innovation-projects-online/
https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-proposal-writing-project-management-for-the-new-erasmus-13-14-january-2023/
https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-proposal-writing-project-management-for-the-new-erasmus-13-14-january-2023/
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Такси за участие: 484,00 евро (с ДДС); 

Краен срок регистрация: 05. януари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-

start-ups-project-design-and-management-6-7-january-2023/ 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: в Бостън ще се проведе международен симпозиум на тема „Пренасяне на 

знанията за стволовите клетки към клиниката: предклинични, производствени и 

регулаторни стратегии за успех“. Събитието ще се случи в хибриден формат.  

Организатор: ISSCR; 

Период на провеждане: 17. ноември 2022 год. – 19. ноември 2022 год.; 

Такси за виртуално участие: от 285 USD до 975 USD; 

Такси за участие на място - Бостън: от 475 USD до 1 395 USD; 

Регистрация за виртуално участие: ще бъде отворена до 19. ноември 2022 год.; 

Регистрация за участие на място - Бостън: онлайн регистрация ще бъде възможна до 

14. ноември 2022 год., след което ще бъде затворена. От 17. ноември регистрация ще бъде 

възможна на място; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.isscr.org/upcoming-programs/boston-international-symposium/#registration 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: обучение, касаещо интелектуалната собственост при проекти, които са 

част от дейностите Мария Склодовска-Кюри. На вниманието на участниците ще бъдат 

представени следните теми: специфики на безвъзмездното финансиране и на 

споразуменията за създаване на консорциум, при проекти, финансирани от активностите 

Мария Склодовска-Кюри. Ще бъдат обсъдени и въпроси, имащи ключова роля за 

написването на едно успешно проектно предложение. Ще бъдат представени успешни 

практики.  

Организатор: Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия; 

Период на провеждане: 16. ноември 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-

funded-projects-special-focus-msca-2022-11-16_en 

 

Предложение #2.6 

Относно: виртуално обучение относно защитата върху интелектуалната 

собственост в сферата на биотехнологиите, при проекти с европейско финансиране. 

https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-start-ups-project-design-and-management-6-7-january-2023/
https://www.brusselsacademy.eu/trainings/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-start-ups-project-design-and-management-6-7-january-2023/
https://www.isscr.org/upcoming-programs/boston-international-symposium/#registration
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2022-11-16_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-eu-funded-projects-special-focus-msca-2022-11-16_en
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Семинарът ще се случи с подкрепата на образователното звено към Европейското 

патентно ведомство - Европейската патентна академия. Акцентите на обучението ще 

бъдат: аспекти на управлението, на защитата и на експлоатацията на интелектуалната 

собственост, в областта на биотехнологиите. Обучението е предназначено както за 

изследователи, така също и за експерти в сферата на трансфера на технологии.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за МСП; 

Период на провеждане: 17. ноември 2022 год.; 

Такси за участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-epo-coop-

patent-protection-eu-funding-beneficiaries-biotechnology-2022-11-17_en 

 

Предложение #2.7 

 

Относно: виртуален семинар, с който ще бъде финализиран проектът LOTUS - 

“Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities”. 

Домакин на събитието ще бъде Европейската университетска асоциация (EUA). 

Събитието е отворено за всички, проявяващи интерес към следните теми: лидерство в 

преподаването; възможности за подобряване на преподаването и обучението; развитие на 

преподавателския състав; дигитализация и др. 

Организатор: Европейската университетска асоциация (EUA); 

Период на провеждане: 28. ноември 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/events/252-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-

%E2%80%93-lotus-project-webinar.html 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 24. октомври 2022 – 28. октомври 2022) 

Новина #3.1 

 

Проектът на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността 

на жените и мъжете 2023-2024 год. е качен за обществено обсъждане. Крайният срок, 

до който може да изпратите Вашия коментар, е 14. ноември 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7164 

 

Новина #3.2 

 

Нови три висши училища получават статут на изследователски университети за 

следващите четири години. От подадените 8 заявления на критериите за 

изследователски университети отговарят Медицинският университет – Плевен, 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-epo-coop-patent-protection-eu-funding-beneficiaries-biotechnology-2022-11-17_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-epo-coop-patent-protection-eu-funding-beneficiaries-biotechnology-2022-11-17_en
https://eua.eu/events/252-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-%E2%80%93-lotus-project-webinar.html
https://eua.eu/events/252-leadership-and-organisation-for-teaching-and-learning-%E2%80%93-lotus-project-webinar.html
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7164
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Тракийският университет – Стара Загора и Русенският университет „Ангел Кънчев“. 

Трите университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-

голям брой цитирания в научната литература. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/5093 

 

Новина #3.3 

 

На 26. октомври Министерството на иновациите и растежа изпрати на 

Европейската комисия програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация 

за интелигентна трансформация“ 2021-2027 год. (ПНИИДИТ) за одобрение. Общият 

бюджет на програмата възлиза на 2,14 млрд. лева. Очаква се изпълнението ѝ да стартира 

в началото на следващата година. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/mir-izprati-za-odobrenie-v-bryuksel-

programata-za-nauka-i-inovaczii-za-nad-2-mlrd-lv/ 

 

Новина #3.4 

 

Стратегическата група за изследвания и иновации, сформирана от Европейската 

университетска асоциация (EUA), проведе своята първа работна среща през изминалата 

седмица. Групата следва да разработи стратегия и политика, на Европейската 

университетска асоциация (EUA), относно тези научни изследвания и иновации, които са 

важни за европейските университети. Групата също така ще формулира позицията и 

препоръките на EUA по отношение на различните европейски програми за научни 

изследвания и иновации. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://eua.eu/news/945:eua-hosts-first-research-and-innovation-strategy-group-meeting.html 
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