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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №9 

23.07.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 16. юли 2021 – 22. юли 2021) 

 

Предложение #1.1 

Относно: ERC Synergy Grants, Horizon Europe, ID: ERC-2020 SyG. В предходния брой на нашия 

информационен бюлетин бе публикувана новината, че през 2022 год., Европейският съвет за 

научни изследвания (ERC) ще предостави безвъзмездно 2,4 милиарда евро, като средствата ще 

бъдат разпределени в пет категории. Първата покана за проектни предложения, която е в 

категорията „Синергия“, вече е отворена. Целта на безвъзмездното финансиране е да осигури 

подкрепа за малка група изследователи (минимум двама, максимум четирима), за решаването 

на амбициозни изследователски проекти.  

Краен срок за подаване на проектни предложения: 10. ноември 2021 год.; 

 

Продължителност на проекта: 6 години; 

 

Бюджет: максимум до 10 000 000 (десет милиона) евро, като е възможно да бъдат поискани 

допълнително до 4 000 000  (четири милиона) евро за допустими „стартови“ разходи; 

 

Финансиране: Horizon Europe (HORIZON); 

 

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

 

Линк към поканата:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-

2022-

syg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31

094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destin

ation=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLt

e=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null

;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

Линк към полезна информация за кандидатстващите:  

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

2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-syg_en.pdf 
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Линк към Работната програма на ERC за 2022 година: 

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

call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 16. юли 2021 – 22. юли 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: виртуално събитие на тема “Liquid Biopsy and beyond - less invasion, more precision”, 

което ще хвърли светлина върху използването на течните биопсии. Включените теми са 

широкообхватни, от клиничното приложение до регулаторните изисквания; 

 

Организатор: Health Capital Berlin-Brandenburg, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, 

Enterprice Europe Network, Bio Deutschland; 

 

Период на провеждане: 14. септември 2021 год.; 

 

Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация. Регистрация ще бъде 

възможна до 14. септември 2021 год.;  

 

Линк за детайлна информация:  

https://scanbalt.org/events/liquid-biopsy-and-beyond-less-invasion-more-precision-14-september-

2021/ 
 

Предложение #2.2 

Относно: Innovative Horizon Europe Proposal Writing – тридневното дистанционно 

практическо обучение има за цел да увеличи шансовете за изготвяне на един успешен проект. 

Темите ще бъдат презентирани до обяд, като участниците ще имат възможност да задават общи 

въпроси. Следобедите ще бъдат посветени на индивидуални двустранни срещи между 

обучаващия и отделните участници, по време на които ще бъдат дискутирани конкретни казуси 

и въпроси; 

 

Организатор: European Fund Management Consulting; 

 

Период на провеждане: 19. октомври – 21. октомври 2021 год.; 

 

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

 

Линк за детайлна информация:  

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

Предложение #2.3 

Относно: Financial Management of H2020 and Horizon Europe Projects – тридневното 

практическо обучение, което ще се проведе във виртуална среда, цели да запознае участниците 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2022/wp_horizon-erc-2022_en.pdf
https://scanbalt.org/events/liquid-biopsy-and-beyond-less-invasion-more-precision-14-september-2021/
https://scanbalt.org/events/liquid-biopsy-and-beyond-less-invasion-more-precision-14-september-2021/
https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/
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с административните и правни рамки, при които се отпускат безвъзмездните средства по 

Horizon Europe. Ще бъдат представени критериите за допустимост на всички видове разходи. 

Ще бъде направен задълбочен анализ на одиторската процедура. Следобедите ще бъдат 

посветени на кратки двустранни срещи с обучаващия, по време на които ще бъдат дискутирани 

конкретни въпроси и ситуации; 

 

Организатор: European Fund Management Consulting; 

 

Период на провеждане: 12. октомври – 14. октомври 2021 год.; 

 

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

 

Линк за детайлна информация:  

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

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 16. юли 2021 – 22. юли 2021) 

Новина #3.1 

Медицински университет – Варна е сред седемте висши училища, получили статут на 

изследователски университети за следващите четири години. Изследователските 

университети са одобрени от Министерския съвет на 22. юли. Тези висши училища ще получат 

допълнително целево финансиране за развитие на научна дейност, от Националния план за 

възстановяване и устойчивост. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4267 

Новина #3.2 

Близо 1,8 млрд. лв. за образование и наука са заложени в Националния план за 

възстановяване и устойчивост на България. Основните приоритети в сектора са създаване 

на STEM среда във всички училища в страната, модернизиране и изграждане на нови 

образователни институции. Друг приоритет е програмата за ускоряване на икономическото 

възстановяване и трансформация чрез наука и иновации. Тук средствата са 411 млн. лв. Близо 

240 млн. лв. ще отидат в изследователските висши училища. Планира се те да получават 

субсидия за научна и иновационна дейност в размер до 40% от тази за обучение. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4259 

Новина #3.3 

Европейската комисия поднови усилията си да накара държавите членки да увеличат 

националните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. На 16. юли 

Европейската комисия представи предложението си, по препоръка на Съвета, относно „Пакт 

за научни изследвания и иновации“, чиято цел е да убеди държавите членки да увеличат 

общите частни и публични разходи за научноизследователска и развойна дейност до поне 3% 

от брутния вътрешен продукт.  

https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/
https://www.mon.bg/bg/news/4267
https://www.mon.bg/bg/news/4259
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Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-renews-call-member-states-boost-rd-spending 

 

Линк към предложението относно „Пакт за научни изследвания и иновации“: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_inno

vation/documents/ec_rtd_pact-for-research-and-innovation.pdf 

Новина #3.4 

Европейският съюз спира достъпа на Швейцария до безвъзмездни средства, в рамките на 

трите най-големи изследователски програми. Въпреки това, проектните предложения на 

всички, кандидатствали по-рано през годината, ще бъдат разгледани и оценени.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/technology-strategy-board/news/eu-suspends-swiss-access-grants-across-

three-biggest-research 

Новина #3.5 

През следващите години броят на завършилите висше образование български граждани ще 

продължи да намалява. Очаква се между 2021 и 2025 год. да се дипломират 239 хил. 

абсолвенти. Това е спад от 9% спрямо 263 хил. успешно приключили следването си в периода 

2016-2020 год. Прогнозата е броят на завършилите да се стабилизира след 2025 год. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4266 

Новина #3.6 

На 19. юли, на сайта на Министерството на образованието и науката, в раздел „Проектни 

документи“, за обществено обсъждане е публикуван проект на правилник за изменение и 

допълнение на правилника на Фонд „Научни изследвания“. Бележки, становища и 

предложения по проекта за правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-

mail: n.nikolov@mon.bg Крайният срок за общественото обсъждане е 18.08.2021 (включително).  

Линк към раздел Проекти на документи на сайта на МОН: 

https://www.mon.bg/bg/100164 

 

Линк към мотивите: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/PR_Pravilnik-FNI-motivi_9072021%20(1).pdf 

 

Линк към правилника за изменение и допълнение: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/PR_izmPravilnik-FNI_9072021%20(2).pdf 
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