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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №1 

18.05.2021 год. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИЯ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 10. май 2021 – 14 май 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: Националната стипендиантска програма "За жените в науката". Програмата в 

България е създадена в рамките на международното партньорство между L'ORÉAL и 

ЮНЕСКО. Стипендиите се връчват в рамките на това партньорство от L'ORÉAL България с 

подкрепата на Националната комисия за ЮНЕСКО в България и Софийския университет "Св. 

Климент Охридски"; 

Краен срок за подаване на документи: 31 май 2021 год.; 

Размер на стипендията: Стойността на всяка стипендия е 5000 евро, изплатена в български 

лева по курса на БНБ към деня на изплащането, и е предназначена за научни изследвания в 

България; 

Финансиране: 100% от L'ORÉAL; 

Потенциални участници: жени изследователи от МУ-Варна със силен научен профил. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html 

Предложение #1.2 

Относно: Покана за участие в конкурс по Програма M-ERA.NET от фонд „Научни 

изследвания“. В конкурсната сесия ще бъдат финансирани проектни предложения в следните 

тематични области: 

 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в 

медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications) 

 Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing); 

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

Продължителност на проекта: до 3 години; 

Бюджет: максимална сума за един проект – до 200 000 лв.; 

Финансиране: 100% от фонд „Научни изследвания“; 

Потенциални участници: изследователи от МУ-Варна с ОНС „Доктор”. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1279 

 

https://www.zajenitevnaukata.bg/apply.html
https://www.fni.bg/?q=node/1279
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Предложение #1.3 

Относно: Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно 

сътрудничество 2021 – България – Франция по програма Рила“. Ще бъдат финансирани 

проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки; 

Краен срок за подаване на документи: 28 юни 2021 г; 

Продължителност на проекта: до 24 месеца; 

Бюджет: Минималната сума за всеки отделен проект е 8 000 лв. Максималната сума за всеки 

отделен проект е 12 000 лв.; 

Финансиране: 100% от фонд „Научни изследвания“; 

Потенциални участници: изследователи от МУ-Варна с ОНС „Доктор” с добри контакти с 

френски научни екипи. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1296 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ: 

(информацията е подготвена в периода 10. май 2021 – 14 май 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Открита информационна сесия на тема „The Funding & Tenders Portal for 

beginners“. Този уеб семинар ще обясни търсенето на възможности за финансиране и 

партньори, регистрация на организация, подаване на предложения, управление на профил, 

проучване на финансирани проекти и статистика и много други функции. Събитието ще се 

случи от 11:00 ч.,  през YouTube.  За участие не се изисква предварителна регистрация; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 27 май 2021 год.; 

Такса участие: без такса. 

Линк за детайлна информация:  
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm 

Предложение #2.2 

Относно: Целта на тридневното онлайн обучение Horizon Europe & H2020 е придобиването 

на задълбочено разбиране на финансовото управление на проектите по програмата. Темите ще 

бъдат презентирани до обяд, като участниците ше имат възможност да задават въпроси. 

Следобедите ще бъдат посветени на индивидуални двустранни срещи между обучаващия и 

отделните участници, по време на които ще бъдат дискутирани конкретни казуси и въпроси;  

Организатор: European Fund Management Consulting; 

Период на провеждане: 14-16 юни 2021 год.; 

Такса участие: 990 Евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1296
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https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/ 

Предложение #2.3 

Относно: Horizon Europe 1-Day training - еднодневното обучение по Horizon Europe е 

подходящо за всички, които желаят да научат повече за новата рамкова програма; 

Организатор: European Fund Management Consulting; 

Период на провеждане: 17 юни 2021 год.; 

Такса участие: 490 Евро. 

Линк за детайлна информация:  
https://efmc.eu/horizon-europe/ 

Предложение #2.4 

Относно: Innovative Horizon Europe Proposal Writing - тридневното дистанционно 

практическо обучение има за цел да увеличи шансовете за изготвяне на един успешен проект. 

Темите ще бъдат презентирани до обяд, като участниците ще имат възможност да задават 

общи въпроси. Следобедите ще бъдат посветени на индивидуални двустранни срещи между 

обучаващия и отделните участници, по време на които ще бъдат дискутирани конкретни 

казуси и въпроси;  

Организатор: European Fund Management Consulting; 

Период на провеждане: 22-24 юни 2021 год.; 

Такса участие: 990 Евро. 

Линк за детайлна информация:  
https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/ 

Предложение #2.5 

Относно: Онлайн семинар „Европейски дни на научните изследвания и иновациите 2021 

год.“. Ще се акцентира върху началото на Рамкова програма „Хоризонт Европа“, най-

амбициозната програма за научни изследвания и иновации в ЕС досега и от решаващо 

значение за укрепването на европейско научноизследователско пространство; 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 23 и 24 юни 2021 год.; 

Такса участие: без такса; 

Линк за детайлна информация:  
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days 

III. НОВИНИ: 

Дванадесетата церемония по връчване на годишните награди „Питагор“, за принос в 

областта на науката, ще бъде излъчена в Програмата на БНТ1, на 24 май 2021 год., от 

18:00 ч.    

https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/
https://efmc.eu/horizon-europe/
https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/
https://www.facebook.com/HorizonEUBG
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

