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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №53  

23.12.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  
(информацията е подготвена в периода 12. декември 2022 – 22. декември 2022) 

Предложение #1.1  

Относно: поканата за Advanced Grant, отправена от Европейския 

научноизследователски съвет (ERC) на 08. декември 2022 год. Очаква се кандидатите, 

наречени главни изследователи, да бъдат активни изследователи, имащи значителни 

изследователски постижения през последните 10 години.  Няма възрастови ограничения, 

както и такива относно националността на изследователите. Научните изследвания следва 

да се осъществяват в публична или частна изследователска организация, наричана 

приемаща институция, която следва да се намира в държава членка на ЕС или в такава, 

която е асоциирана. Финансовите ресурси се предоставят на приемащата институция с 

изричния ангажимент, че тя ще предостави на главния изследовател подходящи условия, 

така че той да ръководи независимо както изследването, така също и финансирането му. 

Не е задължително, по време на подава на проектното предложения, главният 

изследовател да работи в приемащата институция. Въпреки това се изисква взаимно 

споразумение, регламентиращо взаимоотношенията между приемащата институция и 

главния изследовател, в случай че предложението бъде успешно.  

Дата на отваряне на поканата: 08. декември 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 23. май 2023 год.; 

Финансиране: при продължителност на проекта 5 години, максималният размер на 

безвъзмездното финансиране е 2 500 000 евро. За проекти с по-кратка продължителност 

сумата се определя пропорционално. Възможно е допълнително финансиране, възлизащо 

на 1 000 000 евро.  

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/erc-2023-adg 

 

Предложение #1.2   

Относно: третата покана за проектни предложения (IHI call 3), публикувана от 

Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI) на 13. декември 2022 год. Този път 

поканата е за едноетапни проекти. Работните варианти на темите, които бяха анонсирани 

от IHI още през месец октомври, бяха посместени в брой 46-ти на нашия Информационен 

бюлетин. Поканата включва 5 теми, като средствата, които IHI JU ще предостави възлизат 

на 138 милиона евро. Кандидатстващите консорциуми следва да гарантират, че поне 45% 

от общия бюджет на проекта ще бъдат покрити от участниците. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-adg
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Дата на отваряне на поканата: 13. декември 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 15. март 2023 год.; 

Финансиране: IHI JU и участниците в проекта. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3 

Предложение #1.3   

Относно: постдокторски стипендии от Института за изследване на рака в Ню 

Йорк. Програмата цели подкрепата на млади учени от цял свят, работещи в академични 

изследователски институции. Стипендиантската програма е стъпка към откриването и 

разработването на нови имунотерапии за лечение на онкологичните заболявания. 

Стипендиите ще подпомогнат както учени от областта на биоинформатиката, които 

желаят да задълбочат своите знания относно имунологията, така също и имунолози, 

търсещи обучение в сферата на биоинформатиката и/или геномиката. Към датата на 

активиране на стипендията, кандидатите трябва да притежават докторска степен, като 

следва да са я получили преди не повече от 5 години. Те трябва да са ангажирани с научни 

изследвания в области, пряко свързани с имунологията или имунотерапията на 

онкологичните заболявания. Стипендиантите могат да реализира проектите си в 

институция с нестопанска цел, намираща се в САЩ или в друга държава. Няма 

ограничение относно гражданството на кандидатите. Стипендията се отпуска за период 

от три години. 

Размер на стипендията: за първата година – 55 000,00 USD, за втората година – 57 000,00 

USD и 59 000,00 USD за третата година; 

Краен срок за кандидатстване: 01. март 2023 год. или 01. септември 2023 год.; 

Линк за детайлна информация: 

https://www.cancerresearch.org/immuno-informatics-postdoctoral-fellowship 

  

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 12. декември 2022 – 22. декември 2022) 

Предложение #2.1 

 

Относно: информационна сесия Erasmus+ partnerships for cooperation, която ще се 

случи изцяло във виртуална среда. Европейската изпълнителна агенция за образование и 

култура (EACEA), в сътрудничество с Европейската комисия, организира 

информационна сесия относно възможностите за сътрудничество в областта на 

образованието, обучението и младежта. Участниците в събитието ще бъдат запознати 

с условията на поканата, приоритетните политики и процедурите за кандидатстване, така 

че да могат да изготвят едно успешно проектно предложение. 

Организатор: EACEA и Европейската комисия; 

Период на провеждане: 19. януари 2023 год.; 

Такси за участие: без такса. Предварителна регистрация не е необходима; 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3
https://www.cancerresearch.org/immuno-informatics-postdoctoral-fellowship
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Линк за детайлна информация: 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-

cooperation-cooperation-partnerships-field-education-2023-01-19_en 

 

Предложение #2.2 

 

Относно: 23rd Tetrahedron Symposium, който ще се проведе в Гьотеборг, в периода 27. 

юни 2023 год. – 30. юни 2023 год. Утвърдени учени от академичните среди, както и 

признати експерти от индустрията се презентират на участниците в събитието най-

новите постижения в областта на органичната, медицинската и биоорганичната 

химия.  

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 27. юни 2023 год. – 30. юни 2023 год.; 

Краен срок за изпращане на абстракт: 27. януари 2023 год.; 

Линк към таксите и условията за регистрация: 

https://www.elsevier.com/events/conferences/tetrahedron-symposium/register 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.elsevier.com/events/conferences/tetrahedron-symposium 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 12. декември 2022 – 22. декември 2022) 

Новина #3.1 

 

Наградите в дванадесетото издание на националната стипендиантска програма „За 

жените в науката“ бяха връчени на церемония в Софийския университет „Св. Кл. 

Охридски“. Три вдъхновяващи български жени учени бяха отличени за техните 

изследователски идеи като стипендиантки по програмата за 2022 год. 

 

Линк за детайлна информация:  
https://www.bas.bg/?p=41957 
 

Новина #3.2 

 

Над сто иноватори от Централна, Източна и Южна Европа се събраха в Краков, Полша, за 

да превърнат идеите си в бизнес. Най-обещаващите стартиращи компании спечелиха 

близо 200 000 евро. Във финалния етап на EIT Jumpstarter бяха презентирани 42 компании, 

в седем различни категории. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/introducing-winners-2022-eit-jumpstarter-grand-final 

 

 

 

 

 

 

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-cooperation-cooperation-partnerships-field-education-2023-01-19_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-cooperation-cooperation-partnerships-field-education-2023-01-19_en
https://www.elsevier.com/events/conferences/tetrahedron-symposium
https://www.bas.bg/?p=41957
https://eit.europa.eu/news-events/news/introducing-winners-2022-eit-jumpstarter-grand-final
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Новина #3.3 

 

По време на пленарното си заседание през декември Научният съвет на ERC взе 

решение за промени във формулярите за кандидатстване и процедурите за оценка, 

които ще влязат в сила за поканите за проектни предложения, отправени през 2024 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

 

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-scientific-council-decides-changes-evaluation-

forms-and-processes-2024-calls 

 

 

 

 

 

https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-scientific-council-decides-changes-evaluation-forms-and-processes-2024-calls
https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-scientific-council-decides-changes-evaluation-forms-and-processes-2024-calls

