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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №5 

21.06.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 11. юни 2021 – 17. юни 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, 

които да бъдат членове на „Временната научно-експерта комисия“ (ВНЕК), във връзка с 

обявения конкурс „Българска научна периодика – 2020 г.“. Информация за самия конкурс е 

поместена в предходния брой на нашия информационен бюлетин; 

 

Краен срок за подаване на документи: 20.07.2021 год.; 

 

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1319 

 

Предложение #1.2 

Относно: Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към учени, 

които да бъдат членове на „Постоянната научо-експертна комисия“ (ПНЕК) по Двустранно 

и международно сътрудничество. 

 

Краен срок за подаване на документи: 03.09.2021 год.; 

 

Потенциални участници: научно-преподавателският състав на МУ-Варна. 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1321 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 11. юни 2021 – 17. юни 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Предстои провеждането на семинар „How to prepare a successful innovation 

procurement proposal for Horizon Europe“. Обучението ще се състои във виртуална среда. 

Участието не изисква предварителна регистрация. Семинарът ще се случи на 22. юни 2021 год., 

във времевия интервал от 14:00 ч. до 16:00 ч. (Brussels time).  

https://www.fni.bg/?q=node/1319
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Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 22. юни 2021 год.; 

Такса участие: без такса, без предварителна регистрация. 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210622.htm 

 

Предложение #2.2 

Относно: Дистанционен двудневен семинар „PM² Project Management Methodology for 

European funded projects”.  PM² e официалната методология на Европейската комисия за 

управление на проекти. Обучението цели да предостави на участниците всички необходими 

знания и умения, които да им помогнат да разберат, да приспособят и да използват ефективно 

методологията PM² както за координация на дейностите по един проект, така също и за 

изготвяне на нужните отчети. В края на курса участниците ще имат нужните умения за 

прилагане на някои от най-ефективните практики на PM² методологията, което ще гарантира 

повишаване на качеството на управление на техните проекти; 

 

Организатор: European academy; 

Период на провеждане: 12.-13. юли 2021 год.; 

Такса участие: 1100,00 Евро (без ДДС); 

Линк за детайлна информация:  

https://www.europeanacademy.com/pm2-project-management-methodology-for-eu-funded-projects/ 

 

Напомняне за предложение #2.3 

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

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

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

за укрепването на европейското научноизследователско пространство. Събитието бе 

анонсирано в нашия първи информационен бюлетин;  

Организатор: Европейската комисия; 

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

Такса участие: без такса, но се изисква регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-community-session-european-research-innovation-days 
 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210622.htm
https://www.europeanacademy.com/pm2-project-management-methodology-for-eu-funded-projects/
https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-community-session-european-research-innovation-days
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III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 11. юни 2021 – 17. юни 2021) 

Новина #3.1 

След няколко отлагания Европейската комисия публикува документи, определящи сроковете и 

обхвата на безвъзвездните средства, на стойност 14,7 милиарда евро, които ще бъдат отпуснати 

през следващите две години. „Horizon Europe вече е напълно отворена. Бих искала да насърча 

изследователите и иноваторите от целия ЕС да кандидатстват и да намерят решения за 

подобряване на нашето ежедневие “, каза еврокомисарят по научните изследвания Мария 

Габриел. 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/sun-first-horizon-europe-work-programmes-finally-see-light-day 

Новина #3.2 

През месец март тази година, Европейският институт за иновации и технологии е отправил 

покана към институциите, свързани с висшето образование, да подготвят и да представят 

проекти, целящи отключване на потенциала им. Постъпили са общо 64 заявления от цяла 

Европа.  Ще бъдат финансирани 24 пилотни проекта, които ще бъдат изпълнени в периода 2021-

2023 год. Общият максимален бюджет за проект е 1,2 милиона евро, разпределен по следния 

начин: 400 000 евро за първата фаза (юли - декември 2021 год.) и 800 000 евро за втората фаза 

(януари 2022 год. - юли 2023 год.). Очаква се да бъде отправена още една покана към края 

на 2021 год.! 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/nearly-750-partners-apply-eits-hei-initiatives-pilot-call-

proposals 

Новина #3.3 

В периода 16. юни -17. юни 2021 год., в София се проведе двудневна работна среща с 

международно участие, на тема „The EXPAND II project - Widening participation of countries and 

stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research“. 

Организатори на събитието са Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и „Urban Europe“ (JPI), в 

рамките на проект EXPAND II, финансиран от РП „Хоризонт 2020“ (Grant agreement ID: 

857160).  

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1323 

  

Новина #3.4 

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет (АС) към Националната 

агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Постъпило е заявление за предсрочно 

освобождаване от чл. кор. Николай Николов. Мандатът на чл. кор. Николай Николов, изтичащ 

на 9. септември 2026 год., ще бъде довършен от чл. кор. Красимир Атанасов от Института по 

биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4205 

 

https://sciencebusiness.net/news/sun-first-horizon-europe-work-programmes-finally-see-light-day
https://eit.europa.eu/news-events/news/nearly-750-partners-apply-eits-hei-initiatives-pilot-call-proposals
https://eit.europa.eu/news-events/news/nearly-750-partners-apply-eits-hei-initiatives-pilot-call-proposals
https://www.fni.bg/?q=node/1323
https://www.mon.bg/bg/news/4205

