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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №27 

31.01.2022 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

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

 

Предложение #1.1 

Относно: Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI) търси здравни и научни 

експерти, които да се включат в Комисията за наука и иновации, която ще бъде сформирана 

към новото публично-частно партньорство. Комисията ще определя приоритетите на 

Инициативата за иновативно здравеопазване и ще участва активно в изготвянето на 

поканите за проектни предложения. Членовете на комисията ще бъдат назначени от 

Управителния съвет на IHI, за период от три години. Определящи при избора ще бъдат 

експертизата и опитът на кандидатите.  

 

Краен срок за кандидатстване: 21. февруари 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-

health-experts-join-advisory 

Линк към пълния текст на поканата:  

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/SIP/Call_SIP_EoI_Jan2022.

pdf 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

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

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинар на тема “Technology Transfer“. Участниците в събитието ще бъдат 

запознати със сложния процес на трансфер на знания и технологии. Обучението цели да 

предостави на участниците следната информация: кои са институциите, от които е 

възможно да получат помощ относно трансфера на технологии; как да управляват риска  по 

време на процеса на трансфер на технологии; какви лицензи и споразумения са необходими, 

така че да се случи процесът на трансфер на технологии. Семинарът ще приключи със сесия за 

въпроси и отговори.  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-health-experts-join-advisory
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/innovative-health-initiative-seeks-scientific-and-health-experts-join-advisory
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/SIP/Call_SIP_EoI_Jan2022.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/SIP/Call_SIP_EoI_Jan2022.pdf
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Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия; 

Период на провеждане: 10. февруари 2022 год., 10:30 – 12:00 (CET); 

Такса участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

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

transfer_en 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн обучение на тема “Impact and Innovation in EU funded projects“. 

Организаторите на събитието акцентират върху управлението на интелектуалната собственост. 

Ще бъдат презентирани и дискутирани следните теми:  използване на резултатите от 

изследванията, съпътстващи проекта; защита на правата върху интелектуалната собственост, 

върху резултатите от проекта; източници на информация относно правата върху 

интелектуалната собственост и възможности за подкрепа в тази насока; инструменти за търсене 

на патентна информация, например: Espacenet. В края на обучението е предвидена сесия за 

конкретни въпроси и отговори.  

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия; 

Период на провеждане: 16. февруари 2022 год., 10:30 – 12:00 (CET); 

Такса участие: без такса. Изисква се предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

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

innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-0_en 

Предложение #2.3 

Относно: онлайн семинар на тема “Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 

grants“. Обучението е инициирано от Европейската комисия и ще помогне на заинтересованите 

страни да получат полезна информация относно разходите за персонал по проекти, 

финансирани от Horizon 2020. Участниците ще получат ценни съвети относно това как могат 

да бъдат избегнати евентуални грешки при разходите за персонал.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 16. февруари 2022 год., 10:00 – 12:00 (CET); 

Такса участие: без такса. Не се изисква предварителна регистрация.  

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-transfer_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-technology-transfer_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-impact-and-innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-0_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-impact-and-innovation-eu-funded-projects-guide-proposers-0_en
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220216.htm
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Предложение #2.4 

Относно:  виртуално обучение на тема  “IP in Horizon Projects“ (H2020/HEurope). Включилите 

се в семинара ще получат информация и ще придобият знания по следните въпроси: какво 

е характерно за проектите, финансирани от Европейския съюз и какви партньорства са 

възможни; кои аспекти на интелектуалната собственост трябва да бъдат взети под внимание 

при съвместни изследователски проекти; на кои етапи от проекта интелектуалната собственост 

има значение; каква терминология бива използвана; режим за предоставяне на права за достъп 

и др. Предвидена е сесия за въпроси и отговори.  

 

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия; 

Период на провеждане: 22. февруари 2022 год., 10:30 – 12:00 (CET); 

Такса участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

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

projects-h2020heurope_en 

Предложение #2.5 

Относно: конференция на тема “Translational Immunometabolism “. Организаторите на 

събитието планират то да се случи в присъствен формат, но имат готовност да се премине към 

виртуална среда, ако международните пътувания са ограничени към момента на провеждане на 

събитието. Утвърдени изследователи, учени и клиницисти ще представят на участниците в 

конференцията най-новите открития и постижения в областта на имунометаболизма. 

Крайният срок за изпращане на резюмета е 11. март 2022 год. 

Организатор: Elsevier, с подкрепата на университета и на Университетската болница в Базел; 

Период на провеждане: 26. юни – 28. юни 2022 год.; 

Място на провеждане: Базел, Швейцария; 

Такса участие: таксите за ранна регистрация, която може да бъде направена най-късно до 13. 

май 2022 год., варират от 470 евро до 810 евро.; 

Линк за детайлна информация:  

http://www.cell-symposia.com/immunometabolism-2022/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

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

 

Новина #3.1 

 

На 26. януари се състоя официалната презентация на Инициативата за иновативно 

здравеопазване (IHI). Новото публично-частно партньорство е наследник на Инициативата за 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-horizon-projects-h2020heurope_en
http://www.cell-symposia.com/immunometabolism-2022/
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иновативни медикаменти (IMI1) и (IMI2), която подпомагаше съвместни проекти за научни 

изследвания, както и мрежи от индустриални и академични експерти, ориентирани към 

разработването на по-качествени и безопасни лекарства. Обхватът на действие на новото 

партньорство е разширен. Планира се Иновативната здравна инициатива да вложи 2,4 

милиарда евро в проекти за здравни изследвания. Изследователските теми за първата година 

ще бъдат публикувани през април, а първите покани ще бъдат отворени около средата на 

месец юни. Управителният съвет на IHI даде зелена светлина на Програмата за 

стратегически изследвания и иновации на IHI.  

 

 Линк за детайлна информация: 

 https://sciencebusiness.net/news/eu24b-innovative-health-initiative-kicks 

 

Линк към Програмата за стратегически изследвания и иновации на IHI: 

https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/IHI_SRIA_ApprovedJan22.p

df 

 

Новина #3.2 

 

В научен комплекс в Германия стартира първият компютър, който ще комбинира 

високопроизводителни и квантови изчисления. Планира се възможностите му да бъдат 

достъпни за невролозите. Посредством обединената инфраструктура за изчисления и данни 

Fenix, участниците в проекта за изследване на  човешкия мозък (HBP) ще получат достъп до 

инфраструктурата JUNIQ. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/01/19/modular-supercomputing-makes-

new-quantum-computer-available-neuroscientists/ 

 

Новина #3.3 

 

През февруари 2020 официално стартира рамковата програма „Хоризонт Европа“. На 

Европейската комисия обаче ѝ бяха нужни още няколко месеца, за да публикува първите покани 

за проекти за безвъзмездно финансиране. През декември и януари Science|Business проведе 

мащабно онлайн проучване относно нагласите на заинтересованите страни към 

„Хоризонт Европа“. Резултатите от проучването ще бъдат представени на онлайн 

конференция, която ще се проведе в периода 08. февруари – 09. февруари. 52% от включилите 

се в анкетата намират процеса на кандидатстване за твърде бюрократичен. 38% пък са на мнение, 

че програмата няма да направи достатъчно, за да бъдат включени и източноевропейски 

изследователи.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/results-are-horizon-europe-gets-lukewarm-welcome-researchers 

 

https://sciencebusiness.net/news/eu24b-innovative-health-initiative-kicks
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/IHI_SRIA_ApprovedJan22.pdf
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/About/IHI_SRIA_ApprovedJan22.pdf
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/01/19/modular-supercomputing-makes-new-quantum-computer-available-neuroscientists/
https://www.humanbrainproject.eu/en/follow-hbp/news/2022/01/19/modular-supercomputing-makes-new-quantum-computer-available-neuroscientists/
https://sciencebusiness.net/news/results-are-horizon-europe-gets-lukewarm-welcome-researchers
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Новина #3.4 

 

Министерството на образованието и науката ще продължи програмата „Образование с 

наука“, като ще я актуализира и съгласува с дейностите по Плана за възстановяване и 

устойчивост. Това съобщи министър Николай Денков на конференцията „STEM образование с 

наука и иновации“. По думите му програмата стимулира връзката между средното 

образование и науката. Тя има за цел ученици от различни възрасти да могат да се докоснат до 

научните изследвания в БАН и с помощта на ментори да направят първите си разработки.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4652 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4652

