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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №7 

09.07.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 28. юни 2021 – 08. юли 2021) 

 

Предложение #1.1 

Относно: „Учени в риск“ (SAR) отправя покана към млади изследователи, ангажирани по теми, 

свързани с академичната свобода и/ или сходни ценности, да кандидатстват за научна 

стипендия, която ще ги подпомогне в разработването на техен собствен проект. В хода на 

програмата стипендиантите ежемесечно ще участват в семинарни сесии, случващи се изцяло 

във виртуална среда. Инициативата се осъществява с партньорството на фондация „Andrew W. 

Mellon“; 

Краен срок за кандидатстване: 15. август 2021 год.; 

 

Продължителност на програмата: 8 месеца (ноември 2021 год. – юни 2022 год.); 

 

Размер на стипендията: 8000,00 USD;  

Стипендията е предназначена за покриване на разходи за научни изследвания, публикации и за 

други разходи на стипендианта;  

 

Финансиране: „Учени в риск“ (SAR) и фондация „Andrew W. Mellon“; 

 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.scholarsatrisk.org/mellon-sar-academic-freedom-workshop-fellowships/ 

 

В периода на подготовка на настоящия бюлетин не бяха обявени конкурси, подходящи за 

включване в Информационния бюлетин на НИМУ-Варна. Компенсираме тази липса, 

насочвайки вниманието ви към важни документи и ръководства, касаещи рамковата програма 

„Хоризонт Европа“ и вече публикувани на сайта на Европейската комисия. Документите ще 

бъдат разпечатани и оформени така, че да бъдат удобни за ползване и на хартиен носител. От 

5. юли ще бъдат налични в сграда Ректорат, 1-ви етаж, стая 107. 

 

https://www.scholarsatrisk.org/mellon-sar-academic-freedom-workshop-fellowships/
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Документ №1: Работна програма 2021-2022, Разширяване на участието и укрепване на 

европейското изследователско пространство: 

 

Линк към документа: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-

2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-

2022_en.pdf 

 

Документ №2: Програмно ръководство: 

 

Линк към документа: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-

2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf 

 

Документ №3: Грантово споразумение: 

 

Линк към документа: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-

mga_horizon-euratom_en.pdf 

 

Документ №4: Анекси: 

 

Линк към документа: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-

2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. юни 2021 – 08. юли 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Информационен ден Euratom, който ще се проведе изцяло във виртуална среда. На 

участниците в събитието ще бъде представена обща информация относно „Хоризонт Европа“, 

както и подробни презентации по програмата „Euratom Research and Training 2021-2025“. Две 

от работните сесии ще засегнат теми от областта на медицината и образованието; 

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 16. юли 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/euratom 

 

Предложение #2.2 

Относно: Виртуалното събитие “Horizon Europe Launch Event ASEAN - Information & 

Partnering Brokerage”, организирано от представителствата на държавите членки в ASEN. 

Работната конференция цели осъществяването на партньорства между страните от Югоизточна 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-11-widening-participation-and-strengthening-the-european-research-area_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/agr-contr/general-mga_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-13-general-annexes_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/euratom
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Азия и тези от Европейското изследователско пространство, за съвместното им участие в 

конкурси за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт Европа“. Участниците 

ще бъдат запознати с проектните предложения, които ще бъдат отворени през 2021 год. Ще 

бъдат презентирани условията за кандидатстване за финансиране, по програмата „Хоризонт 

Европа“. Във фокуса на събитието попадат четири от клъстерите по стълб „Предизвикателства 

и конкурентоспособност“: здравеопазване; гражданска сигурност за обществото; цифрова 

сфера, промишленост, космическо пространство; климат, енергетика, транспорт; 

Организатор: EURAXESS ASEAN, с подкрепата на Европейската комисия;  

Период на провеждане: 20. юли – 22. юли 2021 год.; 

Такса участие: без такса. Необходима е регистрация, като крайният срок е 18. юли 2021 год.;  

Линк за детайлна информация:  

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/horizon-europe-launch-event-asean-information-

partnering-brokerage 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. юни 2021 – 08. юли 2021) 

Новина #3.1 

Сърдечносъдовите заболявания причиняват над една трета от всички смъртни случаи в Европа. 

На 29. юни, евродепутати и специалисти в сферата на сърдечните заболявания, отправиха 

призив за целенасочени изследвания в областта на сърдечносъдовите заболявания. Освен това, 

заинтересованите страни настояват, всички държави, членки на Европейския съюз, да изготвят 

национални стратегии по отношение на сърдечносъдовите заболявания.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/call-targeted-eu-research-heart-disease 

Новина #3.2 

Очаква се опростена версия на споразуменията за безвъзмездно предоставяне на средства, по 

рамковата програма „Хоризонт Европа“. Планира се както опростената версия на 

споразумението, така също и  ръководството относно правните подробности да бъдат 

публикувани през втората половина на настоящата календарна година.  

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/news/simplified-version-horizon-europe-grant-agreements-way 

 

Новина #3.3 

С цел популяризиране на резултатите от изпълнението на проектите, финансирани от 

оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, екипът на 

Изпълнителната агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 

е разработил каталог „Проекти на фокус“. Каталогът съдържа кратко представяне на ключови 

проекти, финансирани от оперативната програма. 

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/horizon-europe-launch-event-asean-information-partnering-brokerage
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/horizon-europe-launch-event-asean-information-partnering-brokerage
https://sciencebusiness.net/news/call-targeted-eu-research-heart-disease
https://sciencebusiness.net/news/simplified-version-horizon-europe-grant-agreements-way
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Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=968 

Новина #3.4 

На 30. юни 2021 г. е подписано споразумение за сътрудничество и обмен на информация между 

Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ) и Изпълнителната агенция 

„Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), за 

сътрудничество при изграждането и развитието на Центровете за върхови постижения и 

Центровете за компетентност. 

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=971 

Новина #3.5 

Държавите членки ще имат по-малко ограничения при насочването на структурни и кохезионни 

европейски фондове към научни изследвания и иновации.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/research-friendly-state-aid-rules-come-force-month 

Новина #3.6 

На 30. юни Европейската комисия постави началото на център, който ще събира, обработва и 

предоставя достъп до информация, свързана с онкологичните заболявания. Центърът ще 

подпомага научните изследвания в тази сфера, като идеята е той да се превърне в пространство 

за споделяне на най-добрите практики и опит.   

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/new-cancer-data-hub-support-horizon-europe-mission 

Новина #3.7 

Научноизследователската инфраструктура EBRAINS, разработена по Проекта за човешкия 

мозък (the Human Brain Project), е включена в Пътната карта на ESFRI 2021. Това бележи важен 

етап за EBRAINS и е признание за устойчивата научна стойност и високото качество на тази 

научноизследователска инфраструктура. 

Линк за детайлна информация: 

https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%

81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%

ba%d0%b0-

%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82

%d1%83/ 

Новина #3.8 

На 6. юли, на сайта на Министерството на образованието и науката, в раздел Проекти на 

документи, бе публикуван проект на националната научна програма „Върхови изследвания и 

хора за развитие на европейската наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021). До 5. август 2021 год. 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=968
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=971
https://sciencebusiness.net/news/research-friendly-state-aid-rules-come-force-month
https://sciencebusiness.net/news/new-cancer-data-hub-support-horizon-europe-mission
https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
https://naukamon.eu/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83/
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(включително), могат да бъдат изпращани бележки, становища и предложения, касаещи 

проекта. Може да направите това на следния електронен адрес: n.nikolov@mon.bg 

На 8. юли, на сайта на Министерството на образованието и науката, в раздел Проекти на 

документи, бе публикуван проект на Програма „Образование“ 2021 год. - 2027 год. Желаещите 

да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе в електронна среда, на 28. юли 

2021 (сряда) от 10:00 ч., посредством платформата Zoom, може да заявят своето участие до 27. 

юли 2021 год., на електронен адрес: y.bozhilova@mon.bg 

Линк към раздел Проекти на документи на сайта на МОН: 

https://mon.bg/bg/100164 

 

Новина #3.9 

На 18. юни 2021 год. Европейската комисия стартира проучване, целящо да сондира мнението 

и нагласите на граждани, преподаватели, научни изследователи, държавни и неправителствени 

организации по темата „Екологична устойчивост — образование и обучение“. Зеленият пакт 

насърчава всички граждани да полагат усилия за постигането на една по-екологична и по-

устойчива Европа. Образованието и обучението са от ключово значение в този процес. 

Включете се в тази инициатива, като попълните подготвения за целта въпросник.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-

sustainability-education-and-training/public-consultation_en 

 

mailto:n.nikolov@mon.bg
mailto:y.bozhilova@mon.bg
https://mon.bg/bg/100164
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-sustainability-education-and-training/public-consultation_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Environmental-sustainability-education-and-training/public-consultation_en

