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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №49 

07.11.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 31. октомври 2022 – 04. ноември 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: покана за участие в „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ –2022“, отправена от 

фонд „Научни изследвания“. Финансирането по тази процедура е единствено в подкрепа 

на осъществяване на нестопанска научна дейност, за международно научно-техническо 

сътрудничество, с оглед придобиване на нови знания, насърчаване на научния обмен 

между държавите и мобилността на учените. Друга цел е подпомагане на развитието на 

сътрудничеството между различните научни организации от Република България и 

съответната държава. Ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, 

включително обществени и хуманитарни науки. Прогнозният общ бюджет на 

конкурса е 450 000 лв. За да бъдат одобрени за финансиране по настоящата процедура, 

кандидатите следва да докажат, че са юридическо лице, чиято цел е осъществяването на 

научни изследвания. Те следва да поемат неотменим ангажимент за широко 

разпространение на резултатите от проведените научни изследвания, при неизключителни 

и недискриминационни условия - посредством преподаване, бази данни със свободен 

достъп, открити публикации или софтуер с отворен код и др.; 

Максимален бюджет за конкретен проект: 40 000 лв.;  

Продължителност на проекта: 24 месеца; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 31. януари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1497 

 

Предложение #1.2 

Относно: Швейцарският федерален технологичен институт в Лозана (EPFL) 

стартира покана за безвъзмездно финансиране на постдокторанти. Това е третата 

подобна покана и се случва благодарение на програмата EPFLeaders4impact. Това е 

стипендиантска програма, имаща за цел да привлече и подпомогне изключително 

опитни и талантливи изследователи, чиито изследвания биха допринесли за 

постигане на някоя от 17-те цели за устойчиво развитие на Организацията на 

обединените нации (ООН). В процеса на откриване и сътворяване на тяхното иновативно 

решение, стипендиантите ще могат за разчитат на финансиране, обучение, 

научноизследователска инфраструктура и експертни съвети. Стипендиантите ще могат да 

предприемат стъпки за създаване на собствена компания, посредством която да 

https://www.fni.bg/?q=node/1497
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реализират своето иновативно решение или пък, посредством технологичен трансфер, да 

го предоставят на вече съществуваща компания. EPFLeaders4impact, която е отворена 

за кандидати от всякакви националности, се финансира от програмата за научни 

изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз, съгласно споразумение за 

безвъзмездна помощ Мария Склодовска-Кюри № 101034260. Изследванията, 

финансирани от програмата, следва да бъдат провеждани в кампус на EPFL. Кандидатите 

трябва да са опитни изследователи. Необходимо е да притежават докторска степен или да 

имат най-малко 4 години еквивалентен изследователски опит - на пълен работен ден. 

Кандидатите трябва да отговарят на правилата за транснационална мобилност на MSCA и 

не трябва да са пребивавали или извършвали основната си дейност (работа, обучение и 

т.н.) в Швейцария, повече от 12 месеца, през 3-те години, предхождащи крайния срок на 

настоящата покана;  

Размер на месечната стипендия: 2 740,00 евро. Тази сума ще бъде допълнение към 

заплатата на стипендианта. Заплатата ще бъде поета от съответната приемаща 

лаборатория на EPFL;  

Продължителност на стипендията: 12, 18, 24 или 36 месеца, в зависимост от областта 

на научното изследване и степента на развитие на предложената иновация. В зависимост 

от продължителността на отпуснатите стипендии, програмата ще финансира между 40 

и 120 стипендии; 

Краен срок за кандидатстване: 01. март 2023 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/fellowship-

mobility/epfleaders4impact/ 

 

Линк към насоките за кандидатстване: 

https://drive.google.com/file/d/1K8Ck5caZx1MZXqfVzbtb2-Hj4J0EBYL2/view 

 

Линк към изследователските области на EPFL: 

https://www.epfl.ch/labs/ 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 31. октомври 2022 – 04. ноември 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: в подкрепа на хората, занимаващи се с академична и изследователска дейност, 

издателство Elsevier организира обучителни семинари, касаещи ползването на 

различните платформи на издателството. Предстоящите обучения ще бъдат 

проведени на английски език и ще се случат изцяло във виртуална среда;  

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане (месец ноември): 08.11.2022; 09.11.2022; 10.11.2022; 22.11.2022; 

23.11.2022 и 24.11.2022; 

Период на провеждане (месец декември): 08.12.2022 и 13.12.2022; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация. 

https://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/fellowship-mobility/epfleaders4impact/
https://www.epfl.ch/research/services/fund-research/funding-opportunities/fellowship-mobility/epfleaders4impact/
https://drive.google.com/file/d/1K8Ck5caZx1MZXqfVzbtb2-Hj4J0EBYL2/view
https://www.epfl.ch/labs/


 

3 
 

Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/uebinari-na-elsevier-noemvri-dekemvri/ 
 

Предложение #2.2 

 

Относно: международен онлайн курс „Патогенеза на епилепсията“, предлаган от 

един от европейските университетски алианси, а именно 4EU+. Епилепсията е хронично 

заболяване, от което, в световен мащаб, страдат приблизително 40 милиона души. 

Състоянието на голяма част от болните не се повлиява от използваните терапии на 

лечение. Ето защо разработването на иновативни терапии е приоритет за клиницистите и 

изследователите, работещи в тази област. Курсът, с продължителност 50 часа, ще 

включва лекции и интерактивни сесии. Насочен е към студенти, преподаватели, 

изследователи и клиницисти.  

Организатор: 4EU+; 

Период на провеждане: февруари – май 2023 год.; 

Такси за участие: 125,00 евро (участници от България); 

Краен срок за кандидатстване: моля, изтеглете, попълнете и изпратете Вашия формуляр 

за кандидатстване до 13. декември 2022 год. Одобрените кандидати ще могат да се 

регистрират за курса от 01. февруари 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://4euepilepsy.lf2.cuni.cz/ 

 

Предложение #2.3 

 

Относно: годишна конференция на Science|Business, на тема „Устойчиви хоризонти: 

Зависи ли нашето бъдеще от науката?“, която ще се проведе на 07. февруари 2023 год. 

През последните години науката и иновациите играят все по-съществена роля при 

разрешаването на предизвикателствата, пред които са изправени нашите общества. 

Това обуславя увеличаването на финансовите ресурси, предназначени за научни 

изследвания и иновации. Половината от средствата на Хоризонт Европа, стратегическата 

европейска програма за научноизследователска и иновационна дейност, ще бъдат 

заделени за справяне с глобалните предизвикателства, пред които е изправено 

човечеството. Така Европейският съюз ще подкрепи Целите за устойчиво развитие на 

ООН. Политици и лидери в областта на научните изследвания ще се срещнат, за да 

дебатират относно ролята и възможностите на науката. Оправдани ли са очакванията, 

заложени на иновациите и науката? Участниците в събитието ще се опита да 

отговорят на този въпрос; 

Период на провеждане: 07. февруари 2023 год.; 

Такси за участие и регистрация: няма публикувана информация към момента; 

Място на провеждане: Брюксел;  

 

 

https://naukamon.eu/uebinari-na-elsevier-noemvri-dekemvri/
https://4euepilepsy.lf2.cuni.cz/
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Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-

science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DA

TE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-

+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-

++Geographical+%28Copy%29 

 

Предложение #2.4 

 

Относно: обучение на тема “Interacting with neural circuits“, което е част от програмата 

CAJAL за 2023 година. Курсът ще се проведе в един от най-впечатляващите 

изследователски и диагностични центрове в Европа - Champalimaud Center for the 

Unknown в Лисабон, Португалия, разполагащ със забележителна научноизследователска 

инфраструктура. Началото на програмата CAJAL е поставено през 2015 година. 

Инициатори са FENS и IBRO. Програмата предлага практически обучения, в сферата 

на невронауките, позволяващи на участниците да преследват и превръщат в 

реалност своята мечтана научна кариера. Неформалната атмосфера и големият брой 

лектори и инструктори позволяват на участниците да учат задълбочено, да споделят 

знания и опит. Освен че надграждат знанията на участниците, обучителните курсове 

CAJAL са и чудесна възможност за изграждане на научни мрежи.  

Организатор: CAJAL Advanced Neuroscience Training Programme; 

Период на провеждане: 18. юни 2023 год. – 09. юли 2023 год.; 

Такси за участие: 3 950,00 евро, включваща такса за обучение, настаняване и изхранване. 

Програмата CAJAL предлага стипендия, покриваща таксата за участие. Ще бъдат 

отпуснати 4 стипендии;  

Краен срок за кандидатстване: поканата за кандидастване за курса ще бъде отворена 

шрез месец декември. Тогава ще бъде обявен и крайният срок за кандидатстване. 

Обикновено поканите остават отворени 6 седмици. Желаещите следва да подадат 

своята кандидатура посредством съответния онлайн формуляр.  

Линк за детайлна информация: 

https://cajal-training.org/on-site/interacting-with-neural-circuits/ 

 

Предложение #2.5 

 

Относно: в брой 46-ти на нашия Информационен бюлетин бе поместена информация 

относно работните варианти на поканите за проекти предложения, които се очаква 

да бъдат публикувани от Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI). Третата 

покана ще бъде факт в края на тази календарна година - през месец декември. През януари, 

идната година, ще бъде даден старт и на четвъртата покана за проектни предложения. Ако 

работните варианти на темите са провокирали Вашия интерес и желаете да 

научите повече както за правилата и процедурите, така също и за финалните теми, 

включете се предстоящите информационни дни. Запознайте се с останалите 

участници, открийте Вашия партньор.  

Организатор: Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI); 

https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DATE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-++Geographical+%28Copy%29
https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DATE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-++Geographical+%28Copy%29
https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DATE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-++Geographical+%28Copy%29
https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DATE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-++Geographical+%28Copy%29
https://sciencebusiness.net/events/sustainable-horizons-does-our-future-depend-science?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=SAVE+THE+DATE+-+Sustainable+horizons%3A+Does+our+future+depend+on+science%3F+-+Brussels%2C+February+7%2C+2023&utm_campaign=Prague+event+-++Geographical+%28Copy%29
https://cajal-training.org/on-site/interacting-with-neural-circuits/
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Период на провеждане:  

 информационни дни относно IHI call 3: 12.12.2022 год. – 15.12.2022 год.; 

 информационни дни относно IHI call 4: 18.01.2023 год. – 19.01.2023 год.; 

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

Линк за детайлна информация относно IHI call 3: 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3 

 

Линк за детайлна информация относно IHI call 4: 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-4 

 

Предложение #2.6 

 

Относно: онлайн семинар на тема „Авторското право при съвместни проекти“. 

Участниците в обучението ще получат информация относно същността на авторското 

право и управлението му при съвместни проекти. Ще научат какво и кога трябва да бъде 

съгласувано и договорено при участие в съвместни проекти. Ще бъдат разгледани 

стратегии за защита и експлоатация на авторското право. Участниците ще получат отговор 

на въпросите защо, как и къде трябва да бъдат използвани авторските права.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и технологии и Изпълнителната агенция 

за малки и средни предприятия; 

Период на провеждане: 30. ноември 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация: 

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

collaborative-projects-2022-11-30_en 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 31. октомври 2022 – 04. ноември 2022) 

Новина #3.1 

 

На 10. ноември, след двугодишна пауза, в София отново ще се проведе Supersonic –

събитието на София Тех Парк за иновации, технологии и наука. Фокусът ще бъде 

насочен към научно-технологичния трансфер и подобряване на синергията между науката 

и бизнеса, с цел създаване на повече български иновативни стоки и услуги, конкурентни 

на световните пазари. За участие в конференцията Supersonic TECH & KNOWLEDGE 

TRANSFER са поканени като лектори над 10 водещи световни експерти от различни 

научни области, повече от 30 представители на инвеститорски компании и организации, 

които работят в областта на рисковия капитал, както и над 30 водещи български учени и 

изследователи. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sofiatech.bg/news/supersonic-godishnoto-sabitie-na-sofiya-teh-park-za-inovaczii-

tehnologii-i-nauka-se-zavrastha/ 

 

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-3
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-call-days-call-4
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-copyright-collaborative-projects-2022-11-30_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-copyright-collaborative-projects-2022-11-30_en
https://sofiatech.bg/news/supersonic-godishnoto-sabitie-na-sofiya-teh-park-za-inovaczii-tehnologii-i-nauka-se-zavrastha/
https://sofiatech.bg/news/supersonic-godishnoto-sabitie-na-sofiya-teh-park-za-inovaczii-tehnologii-i-nauka-se-zavrastha/
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Новина #3.2 

 

На 31. октомври екипът на European IP Helpdesk публикува помощен документ, 

представящ основните понятия, свързани с интелектуалната собственост.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/news/just-released-updated-

fact-sheet-inventorship-authorship-and-ownership-2022-10-31_en 

 

Новина #3.3 

 

На 28. октомври Европейската комисия публикува подробни насоки относно 

еднократното финансиране и въпросите, свързани с него.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news#20957 

 

Линк към документа: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/common/guidance/how-to-manage-your-lump-sum-grants_en.pdf 

 

Новина #3.4 

 

Публикувани са почти окончателните версии на работните програми на Хоризонт 

Европа за периода 2023-2024 год. По-ранният достъп позволява на изследователите да 

започнат да подготвят своите проектни предложения. Финалните варианти на 

програмите ще бъдат публикувани официално през идния месец.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.innovationplace.eu/news/horizon-europe-draft-work-programmes-2023-2024 
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