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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №2 

28.05.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 17. май 2021 – 27 май 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания–2021 год.“. Финансирането е единствено в подкрепа 

на осъществяването на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за 

придобиване на нови знания. Научните области, в които ще бъдат финансирани изследвания, 

определени с решение на Изпълнителния съвет (ИС) на Фонд „Научни изследвания“ (Фонда) 

са: Биологически науки; Математически науки и информатика; Медицински науки; Науки за 

земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически науки; Физически науки; 

Химически науки; Хуманитарни науки; 

Краен срок за подаване на документи: 09.07.2021 год.; 

Продължителност на проекта: 36 месеца; 

Бюджет: Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв. Максималната сума за всеки 

отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. (основен 

бюджет), като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат 

използвани само за закупуване на ДМА и/или ДНМА (допълнителен бюджет за ДМА и/или 

ДНМА); 

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/1306 

Предложение #1.2 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране 

на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“. 

Финансирането е единствено в подкрепа на осъществяването на нестопанска научна дейност за 

фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания, за насърчаване участието 

на младите учени и постдокторанти в научноизследователска дейност. Целта на процедурата е 

да насърчи провеждането на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и 

постдокторанти, да повиши квалификацията им и да стимулира постигането на високи научни 

постижения в следните области: Биологически науки; Математически науки и информатика; 

https://www.fni.bg/?q=node/1306
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Медицински науки; Науки за земята; Обществени науки; Селскостопански науки; Технически 

науки; Физически науки; Химически науки; Хуманитарни науки; 

Краен срок за подаване на документи: 09.07.2021 год.; 

Продължителност на проекта: 24 месеца; 

Бюджет: Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв. Максималната сума за всеки 

отделен проект е 30 000 лв.;  

Финансиране: 100 % от фонд „Научни изследвания“; 

Потенциални участници: млади учени и постдокторанти от МУ-Варна; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1308 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 17. май 2021 – 27. май 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Онлайн семинар „Dissemination & Exploitation in Horizon Europe“. Събитието ще се 

случи от 09:30 до 12:30 CEST, на 09.06.21. год., през YouTube. Ще бъде представена 

платформата, отразяваща резултатите от Horizon Europe. Не се изисква предварителна 

регистрация.  

Организатор: Европейската комисия;  

Период на провеждане: 9 юни 2021 год.; 

Такса участие: без такса. 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm 

Предложение #2.2 

Относно: Събитие, което ще отбележи стартирането на новата стратегия на Европейския 

институт за иновации и технологии, като част от Horizon Europe. Презентацията ще бъде 

организирана в хибриден формат, с възможност за онлайн участие. Необходима е 

предварителна регистрация. По време на дискусиите участниците ще имат възможност да 

задават въпроси;   

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии; 

Период на провеждане: 14 юни 2021 год.; 

Такса участие: без такса. 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/new-eit-strategy-power-europes-largest-innovation-network 
 

https://www.fni.bg/?q=node/1308
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm
https://eit.europa.eu/news-events/events/new-eit-strategy-power-europes-largest-innovation-network
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III. НОВИНИ: 

(информацията е подготвена в периода 17. май 2021 – 27. май 2021) 

Новина #3.1 

На 18 май Европейският парамент e приел отпускането на допълнителната сума от 28 милиарда  

евро по програмата „Еразъм +“. Удвояването на бюджета и стремежът програмата да бъде все 

по-достъпна за  студенти, намиращи се в неравностойно положение, ще направят програмата 

още по-полезна и популярна.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-new-eu28b-

erasmus?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=aaa2c1e932-

EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d

214-aaa2c1e932-138618135 

Новина #3.2 

Европейският съвет за научни изследвания публикува информация за безвъзмездните 

средства за гранични изследователски проекти, за кандидатите в конкурса Advanced Grant Call. 

Безвъзмездните средства, отпускани от ERC по Advanced Grant Call, са част от безвъзмездните 

средства за гранични изследвания на Европейския съвет за научни изследвания (ERC) за 2021 

г., финансирани от Рамковата програма на Европейския съюз - „Хоризонт Европа“. Средствата  

имат за цел подкрепят учени и изследователи. Научните постижения са единственият критерий 

за оценка. 

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/05/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf 

Новина #3.3 

Близо 9000 университета и изследователски институти настояват научните издателства да 

спрат да налагат забрана върху ръкописите, финансирани от агенции, които поставят условия 

за отворен достъп, като условие за публични субсидии. Според Рик Ван де Вале, президент на 

CESAER, запазването на правата от страна на изследователите и университетите е от 

изключително значение, тъй като дава възможност за пълноценно използване на резултатите от 

научните изследвания, така че да бъдат от полза за обществото.  

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/research-lobbies-lock-horns-science-publishers-over-open-access 

Новина #3.4 

Alliance4Life, асоциация на биомедицински изследователски институти от Централна и 

Източна Европа, обяви стартирането на финансиран от ЕС проект, целящ подобряване на 

културата, стратегическото управление и общите условия за научни постижения в региона. 

Съюзът е създаден във Вилнюс през 2019 г. Два университета от България и Румъния бяха 

поканени да се присъединят към консорциума тази година. 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/eu13-countries-boost-academic-exchange-programmes-eu-funds 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-new-eu28b-erasmus?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=aaa2c1e932-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-aaa2c1e932-138618135
https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-new-eu28b-erasmus?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=aaa2c1e932-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-aaa2c1e932-138618135
https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-new-eu28b-erasmus?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=aaa2c1e932-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-aaa2c1e932-138618135
https://sciencebusiness.net/news/parliament-backs-new-eu28b-erasmus?utm_source=Science%7CBusiness+Newsletters&utm_campaign=aaa2c1e932-EMAIL_CAMPAIGN_4_26_2021_17_43_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_179178d214-aaa2c1e932-138618135
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/05/information-for-applicants_he-erc-adg_en.pdf
https://sciencebusiness.net/news/research-lobbies-lock-horns-science-publishers-over-open-access
https://sciencebusiness.net/news/eu13-countries-boost-academic-exchange-programmes-eu-funds

