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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №28 

14.02.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 01. февруари 2022 – 11. февруари 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: за поредна година Министерството на образованието и науката организира 

националния конкурс „Млади таланти“. Целта на конкурса, адресиран към ученици и 

студенти, е да мотивира и подпомага развитието на млади учени, отличаващи се с талант и 

научноизследователски потенциал. Кандидатите следва да разработят и представят 

проекти, които ще бъдат оценени от жури.  

 

Краен срок за подаване на проектите: 31. март 2022 год.; 

Период на провеждане на конкурса: 18. април – 20. април 2022 год.; 

Награда за отличените проекти: 

 проектите, класирани на първите три места, ще представят България на Европейския 

конкурс за млади учени (EUCYS). Всеки един от тези три проекта ще получи финансова 

награда в размер на 1500,00 лв., предназначена за участие в международния форум; 

 три проекта ще получат право на участие в Европейското младежко научно изложение 

EXPO Science Europe 2022 год.; 

 три проекта ще получат поощрителни парични награди по 1 000,00 лв. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mon.bg/bg/101087 

Предложение #1.2 

Относно: в съответствие с правилника на фонд „Научни изследвания“, Изпълнителният съвет 

на фонда отправя покана към учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на 

проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, 

финансирани от ФНИ. 

 

Краен срок за кандидатстване: посочен е препоръчителен срок, а именно началото на 

годината; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1408 

https://www.mon.bg/bg/101087
https://www.fni.bg/?q=node/1408
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 01. февруари 2022 – 11. февруари 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: в периода 24. май – 25. май 2022 год., в Стокхолм, ще се проведе среща на върха на  

EIT Health – една от инициативите на Европейския институт за иновации и технологии. 

Организаторите планират дебати по актуални теми от сферата на здравеопазването. Ще бъдат 

представени и обсъдени най-новите тенденции и изобретения, променящи облика на 

здравеопазването. Експерти от сферата на иновациите в здравеопазването ще се обединят, така 

че да изготвят дългосрочна програма за развитието на здравеопазването в Европа. Предвижда 

се форматът на събитието да бъде хибриден. 

Организатор: EIT Health и Karolinska Institute; 

Период на провеждане: 24. май – 25. май 2022 год.; 

Такси за присъствено участие, при ранна регистрация: 350,00 евро за партньори на EIT 

Health, 250,00 евро за студенти в областта на здравеопазването и 450,00 евро за всички 

останали; 

Такси за виртуално участие: 100,00 евро за партньори на EIT Health и 200,00 евро за всички 

останали; 

Краен срок за ранна регистрация (присъствено участие): 14. април 2022 год.; 

Краен срок за регистрация: 13. май 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-eit-health-summit-2022-registration-open-0 

Предложение #2.2 

Относно: в Берлин, в периода 11. май – 12. май 2022 год., ще се проведе BIONNALE 2022. 

Както и в предходните си издания, форумът ще се фокусира върху биотехнологиите, 

фармацевтичната индустрия и дигитализацията, в сектора на здравеопазването и 

науките за живота. Сред целевата аудитория на събитието са както фирми и изследователски 

институции, търсещи възможности за съвместна изследователска дейност, така също и 

новостартиращи предприятия и инвеститори с иновативни идеи и подходи. Използвайки 

платформа,  създадена специално за целта, форумът улеснява изграждането на устойчиви 

партньорства. Традиционно броят на участниците в събитието е повече от 1000, идващи от 

над 500 държави. 

Организатор: Health Capital, Berlin Partner и Enterprise Europe Network; 

Период на провеждане: 11. май – 12. май 2022 год.; 

Такса участие: участието в събитието е безплатно, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://bionnale2022.b2match.io/home 

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-eit-health-summit-2022-registration-open-0
https://bionnale2022.b2match.io/home
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Предложение #2.3 

Относно: тридневно виртуално обучение Innovative Horizon Europe Proposal Writing, по време 

на което участниците ще бъдат запознати със структурата на рамковата програма Хоризонт 

Европа, ще придобият умения да намират, анализират и избират покани, подходящи за тях. Ще 

научат подробности относно отделните етапи на изготвяне на всеки един проект. Ще придобият 

необходимите им знания както за изграждането на партньорства в Horizon Europe, така също и 

за структурирането на бюджета. Ще бъде разгледан процесът на подаване на проектно 

предложение. Ще бъде обърнато внимание на въпроса относно равенството между половете. 

Следобедите сесии ще бъдат индивидуални двустранни срещи, между обучаващия и отделните 

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

Организатор: EFMC; 

Период на провеждане: 19. април – 21. април 2022 год.; 

Такса участие: 990,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация:  

https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/ 

Предложение #2.4 

Относно: Financial Management Training – тридневното практическо обучение, което ще се 

проведе във виртуална среда, цели придобиването на задълбочено разбиране на финансовото 

управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. Ще бъдат представени критериите 

за допустимост на всички видове разходи. Ще бъде обърнато специално внимание на разходите 

за персонал, както и на новата форма на финансовия отчет. Ще бъде направен задълбочен 

анализ на процеса на одитиране. Следобедите ще бъдат посветени на кратки двустранни срещи 

с обучаващия, по време на които ще бъдат дискутирани конкретни въпроси и казуси; 

 

Организатор: EFMC; 

Период на провеждане: 22. март – 24. март 2022 год.; 

Такса участие: 990,00 евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация:  

https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/ 

Предложение #2.5 

Относно: Асоциацията на Европейските лиги за борба с рака (ECL) организира виртуален 

семинар на тема Towards 80% awareness of the European Code Against Cancer in 2025. В 

събитието ще участват експерти от Международната агенция за изследване на рака и от 

Френския национален онкологичен институт. Освен да измери информираността относно 

Европейския кодекс за борба с рака, семинарът цели и формулирането на инструменти и 

https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/
https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/
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методи, които на практика да спомогнат за повишаване на информираността относно 

Европейския кодекс за борба с рака. 

Организатор: ECL; 

Период на провеждане: 25. февруари 2022 год., 14.00 - 15.30 (CET); 

Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/ecac-webinar-towards-80-awareness-european-code-against-cancer-

2025-2022-feb-25_en 

Предложение #2.6 

Относно: онлайн семинар на тема Maximizing the Impact of Horizon project (2020/HEU) results, 

организиран от Европейския съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия. Участниците в обучението ще получат информация относно използването 

на правата върху интелектуалната собственост както в периода на активност на проекта, 

така също и след приключването му. Ще бъдат дискутирани и анализирани най-често 

срещаните грешки в тази област. Участниците ще получат и практически съвети, които ще им 

помогнат да максимизират резултатите от проектите си. Ще бъдат представени различни 

стратегии за „експлоатация“ на интелектуалната собственост, както и бизнес планове 

за навлизане на пазара.  

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

предприятия; 

Период на провеждане: 15. март 2022 год., 10.30 – 12:000 (CET); 

Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

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

impact-horizon-project-2020heu-results_en 

Предложение #2.7 

Относно: Европейският съвет по иновации (EIC) организира Информационен ден, който ще 

се случи изцяло във виртуална среда. Освен че ще узнаят какво представлява EIC, участниците  

в събитието ще получат информация относно възможностите за финансиране. По време на 

събитието ще бъде презентирана новата работна програма на Европейския съвет по иновации. 

Експерти ще представят както новостите, така също и трите основни схеми за финансиране. С 

бюджет от 10,1 милиарда евро, за периода 2021 – 2027, Европейският съвет по иновации 

ще играе водеща роля в иновационната екосистема на Европа. Той ще подкрепя 

изследователите и предприемачите, така че те успешно да превръщат идеите си в печеливши 

пазарни продукти.  

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

предприятия; 

https://ec.europa.eu/info/events/ecac-webinar-towards-80-awareness-european-code-against-cancer-2025-2022-feb-25_en
https://ec.europa.eu/info/events/ecac-webinar-towards-80-awareness-european-code-against-cancer-2025-2022-feb-25_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-maximizing-impact-horizon-project-2020heu-results_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-maximizing-impact-horizon-project-2020heu-results_en
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Период на провеждане: 22. февруари 2022 год., 09.30 - 16.30 (CET); 

Такса участие: участието в събитието е безплатно, като предварителната регистрация не е 

задължителна; 

Линк за детайлна информация:  

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en 

Линк към новата работна програма на EIC:  

file:///C:/Users/USER/Downloads/EIC%20Work%20Programme%202022%20(2).pdf 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 01. февруари 2022 – 11. февруари 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Съвместният изследователски център (JRC), Генералната дирекция за здравеопазване и 

безопасност на храните (DG SANTE) и Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (OECD) стартираха Европейския регистър за ракови неравенства (ECIR). 

Регистърът е една от ключовите инициативи на Европейския план за борба с рака - 

политическият ангажимент за обръщане на тенденцията по отношение на онкологичните 

заболявания. Регистърът е създаден, за да помогне на държавите членки да се справят с 

неравенствата, които съществуват по отношение на онкологичните заболявания.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/launch-event-european-cancer-inequalities-registry-

ecir_en 

 

Новина #3.2 

 

През месец юли тази година Европейският научноизследователски съвет (ERC) ще 

публикува първите покани за безвъзмездно финансиране, валидни за проекти през 2023 

година. Тепърва предстои да бъде представена пълната работна програма. Обикновено 

официалният документ бива публикуван на сайта на Европейската комисия през месец юли на 

съответната година. Общият седемгодишен бюджет на Европейския 

научноизследователски съвет възлиза на 16 милиарда евро. Годишните разходи варират. През 

2022 година ERC ще подкрепи приблизително 1100 проекта, предоставяйки сумата от 2,4 

милиарда евро. Очакванията са, че цифрите за 2023 година ще бъдат подобни.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-launch-first-2023-budget-calls-july 

 

 

 

 

https://eic.ec.europa.eu/events/european-innovation-council-online-info-day-22-february-2022_en
file:///C:/Users/USER/Downloads/EIC%20Work%20Programme%202022%20(2).pdf
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/launch-event-european-cancer-inequalities-registry-ecir_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/launch-event-european-cancer-inequalities-registry-ecir_en
https://sciencebusiness.net/news/european-research-council-launch-first-2023-budget-calls-july
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Новина #3.3 

 

В Европейския парламент започна обсъждането на бюджета за 2023 година. Някои 

евродепутати се опасяват, че е възможно отново да загубят битката с държавите членки за 

пренасочване на неизразходваните финансови средства за научни изследвания. От бюджета за 

2020 год., последната година от Horizon 2020, останаха неизразходвани 486 милиона евро. След 

дълги преговори, бе постигнато споразумение само 117,3 милиона евро да бъдат пренасочени 

към бюджета на Horizon Europe за 2022 година. Френският министър на висшето образование, 

научните изследвания и иновациите - Фредерик Видал заяви, че Европейският съвет работи по 

подготовката на бюджета за 2023 година, но не успя да увери евродепутатите, че въпросът с 

пренасочването на неизразходваните средства ще бъде уреден. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/fight-begins-over-2023-research-budget 

 

Новина #3.4 

 

Европейската комисия се подготвя за по-мащабно прилагане на еднократното 

финансиране в рамките на програмата Horizon Europe. Европейската комисия счита, че по този 

начин е възможно да бъде минимизирана бюрокрацията в изследователската програма, така че 

научните екипи да разполагат с повече време за изследвания и научна дейност. Част от 

заинтересованите страни обаче се отнасят със скептицизъм към еднократното 

финансиране и призовават за предпазливост и по-плавно внедряване на тази система.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/plans-lump-sum-funding-move-forward-amid-scepticism 

 

Новина #3.5 

 

Science|Business публикува доклад, обобщаващ и представящ мнението на изследователите 

по отношение на програмата за научни изследвания Horizon Europe. Отчетът е изготвен въз 

основа на мащабно проучване и цели да направи следващите шест години от програмата още 

по-успешни и резултатни. 

 

За Ваше улеснение, прилагаме доклада на Science|Business като самостоятелен файл. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/report/horizon-europe-first-assessment 

 

https://sciencebusiness.net/news/fight-begins-over-2023-research-budget
https://sciencebusiness.net/news/plans-lump-sum-funding-move-forward-amid-scepticism
https://sciencebusiness.net/report/horizon-europe-first-assessment

