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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №15 

27.09.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 17. септември 2021 – 24. септември 2021) 

 

Предложение #1.1 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по Национална 

научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 

(ВИХРЕН-2021). Изследователите, кандидати по програмата, трябва да демонстрират 

новаторски характер, да притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето 

научно предложение. Проектите по програмата “Вихрен-2021”, предназначени да подкрепят 

пионерните научни изследвания, са основани на принципа „отдолу нагоре“, без предварително 

определени приоритети. По-специално, се насърчават предложения от интердисциплинарен 

характер, които пресичат границите между различни области на науката, пионерни 

предложения, насочени към нови и нововъзникващи области на научни изследвания или 

предложения, които въвеждат неконвенционални, иновативни подходи и научни изобретения. 

Заявленията могат да се подават във всяка научна област, като се обърне специално внимание 

на авангардните области на науката и инженерството. 

 

Краен срок за подаване на проектните предложения към ФНИ: 9. ноември 2021 год.; 

 

Продължителност на проекта: проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години; 

 

Бюджет: Бюджетът за първата година е 1 500 000 лв., за финансирането на 6 

научноизследователски проекта. Проектите ще бъдат финансирани за период от 5 години, с 

общ бюджет по 1 500 000 лв. на година. За всяко научно направление ще бъде одобрен по 1 

(един) проект; 

 

Финансиране: 100 % от фонд „Научни изследвания“; 

 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1355 

 

 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1355
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 17. септември 2021 – 24. септември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн обучение „Funding and tenders portal: partner search and person profile”, 

инициирано от Европейската комисия. Предмет на дискусия ще бъде разделът Funding and 

tenders от сайта на Европейската комисия. Участниците в обучението ще бъдат запознати с 

новите възможности за търсене на партньори. Вниманието ще бъде насочено към 

съобщенията за откриване на партньори и към различните начини, по които организациите 

могат за използват своите профили. Обучението ще се излъчва в YouTube по време на 

провеждането му, като по-късно ще може да бъде гледано и на запис.  

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 28. септември 2021 год., 14:00 – 15:30 CEST; 

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

Линк за детайлна информация:  
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210928.htm#general-info 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн семинар „Mapping the exposome - linking exposure and effect“. По-доброто 

разбиране на причините за различните заболявания и на факторите, определящи 

здравословното състояние на хората, изисква задълбочено проучване и познаване не само на 

генома, но и на експозомата. На участниците ще бъде предложена задълбочена презентация на 

експозомната концепция. Лекторите ще запознаят участниците както с тънкостите на 

мониторинга на околната среда, така също и на биомониторинга. Ще бъдат анализирани 

резултатите от минали и текущи проучвания на експозомата. Ще бъдат обсъдени трудностите 

и перспективите. Предвидено е време за въпроси и отговори.  

 

Организатор: NuGO; 

Период на провеждане: 22. ноември 2021 год., 13:30 – 16:30 CEST; 

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

Линк за информация и регистрация:  

https://register.gotowebinar.com/register/2947464536849818893 

Предложение #2.3 

Относно: относно „Launching event of the Women Leadership Programme“. Европейският съвет 

за иновации (EIC) стартира мащабна програма за лидерството на жените - Women Leadership 

Programme. Началото на програмата ще бъде дадено официално на 7. октомври 2021 год., 

посредством настоящото онлайн събитие, към което ви каним да се присъедините. Програмата 

цели да засили ролята на жените в сферите на иновациите, технологиите и бизнеса. Ще бъдат 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210928.htm#general-info
https://register.gotowebinar.com/register/2947464536849818893
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дискутирани предизвикателствата, пред които са изправени жените, работещи в областта на 

научните изследвания и иновациите. Участниците ще разберат как могат да насърчат 

равенството между половете на работното място. Ще бъде организира кръгла маса на тема 

„Женското лидерство – къде сме и къде трябва да бъдем“. 

Организатор: Европейският съвет за иновации и Европейската комисия; 

Период на провеждане: 7. октомври 2021 год., 16:00 – 18:00 CEST; 

Такса участие: без такса. Изисква се регистрация, която следва да бъде направена най-късно 

до 5. октомври 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://community-smei.easme-web.eu/launching-event-of-the-women-leadership-programme- 

 

III.  НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 17. септември 2021 – 24. септември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Служебният екип на Министерството на образованието и науката оповести водещите три 

приоритета за новия мандат. Вниманието безспорно ще бъде насочено към изпълнението 

на новите европейски проекти и програми за образование и наука. Усилията на експертите 

ще бъдат насочени към подготовката на нужните насоки за кандидатстване, необходимите 

документи, съответните оценителни процедури, както и към разработването на разяснителна 

кампания сред потенциалните бенефициенти – средните и висшите училища, научните 

организации. Дейностите по този изключително важен приоритет са поверени на нов 

заместник-министър, в лицето на г-жа Ваня Стойкова – експерт в сферата на европейските 

фондове и програми.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4373 

 

Новина #3.2 

 

Евростат публикува данни за средствата, които биват отделяни от държавните бюджети за 

научноизследователска и развойна дейност. Бюджетът за научноизследователска и развойна 

дейност на целия Европейския съюз, за 2020 год., възлиза на 100 786 милиона евро, което се 

равнява на 0,8 % от БВП. Най-много средства, на човек от населението, за 

научноизследователска и развойна дейност са отделили Люксембург, Дания и Германия. 

Държавите, с най-ниски бюджетни средства, за научноизследователска и развойна дейност 

са Румъния, България и Унгария.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20210915-1 

https://community-smei.easme-web.eu/launching-event-of-the-women-leadership-programme-
https://www.mon.bg/bg/news/4373
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20210915-1
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Новина #3.3 

На 20. септември 2021 год. бе подписан Меморандум за разбирателство между Европейския 

инвестиционен фонд (EIF) и Европейския институт за иновации и технологии (EIT). 

Очакванията са документът да засили ползотворното сътрудничество между двете организации 

и така да стимулира иновационните процеси в Европа. Целта на всички е достъпът на 

заинтересованите страни до финансиране да бъде максимално улеснен.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/watch-eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe 

Новина #3.4 

Швейцария представи подробности за национална схема за финансиране, посредством 

която кандидатите по програмата „Хоризонт Европа“ ще могат да продължат работа 

по проектите си, въпреки несигурния статут на страната в изследователската програма на 

Европейския съюз. Федералният съвет на Швейцария възложи на Държавния секретариат по 

образования, научни изследвания и иновации да задейства преходни мерки за финансирането 

на международни изследователски проекти. В парламента ще бъде внесено уведомление за 

изменение на бюджета за 2022 год.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/switzerland-announces-stop-gap-funding-horizon-europe-projects 

Новина #3.5 

Стъпвайки на своя опит, Швейцария планира да помогне при изграждането и управлението 

на Югоизточно европейския международен институт за устойчиви технологии 

(SEEIIST). На 13. септември 2021 год. Швейцария бе домакин на среща на министри от 

страните, които са членки на SEEIIST. Според своята нова външнополитическа стратегия, 

Швейцария ще използва научната дипломация като активен инструмент за преследване на 

външнополитическите си цели. На срещата, министрите на страните членки на SEEIIST, са 

поискали от Швейцария да координира две работни групи по проекта, да установи правния 

статут на изследователския център, както и да определи критерии за избор на място за 

съоръжението.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/switzerland-broker-eu200m-science-project-western-balkans 

Новина #3.6 

Евродепутатите осъждат включването на принципа „не причинявай съществена вреда“ 

в „Хоризонт Европа“. Европейската комисия е институцията, която настоява, кандидатите за 

безвъзмездни финансови средства да докажат, че проектите им няма да навредят на 

биоразнообразието и на околната среда.  Евродепутатите обаче гледат на този принцип 

като на допълнителна административна тежест и изразяват мнение, че принципът 

https://eit.europa.eu/news-events/news/watch-eit-eif-join-forces-boost-innovation-europe
https://sciencebusiness.net/news/switzerland-announces-stop-gap-funding-horizon-europe-projects
https://sciencebusiness.net/news/switzerland-broker-eu200m-science-project-western-balkans
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противоречи на дългогодишните усилия за намаляване на бюрокрацията и за опростяване на 

процедурата за кандидатстване по европейски проекти.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/meps-decry-inclusion-do-no-significant-harm-principle-horizon-

europe 

 

https://sciencebusiness.net/news/meps-decry-inclusion-do-no-significant-harm-principle-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/news/meps-decry-inclusion-do-no-significant-harm-principle-horizon-europe

