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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №16 

05.10.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 27. септември 2021 – 01. октомври 2021) 

 

Полезна информация #1.1 

Фонд „Научни изследвания“ публикува частично резултатите от „Конкурса за 

финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“, както и от „Конкурса 

за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и 

постдокторанти – 2021 год.“. Фондът предостави информация за проектните предложения, 

които ще получат финансиране. По първия конкурс са оповестени резултатите за следните 

научни области: Биологически науки, Медицински науки и Физически науки. По втория 

конкурс е предоставена информация относно: Биологически науки, Медицински науки, 

Селскостопански науки и Физически науки. 

По „Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“ са 

одобрени две проектни предложение на Медицински университет – Варна, а именно: 

„Иновативни методи за прилагане на необратима електропорация за лечение на злокачествени 

туморни образувания“ с ръководител д-р Георги Тодоров и „Серумни хистони като нови 

„течни биопсии” при човешки злокачествени заболявания“ с ръководител д-р Манлио 

Винчигуера. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1361 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1360 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 27. септември 2021 – 01. октомври 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: обучение във виртуална среда, на тема „The first and final steps in Horizon Europe 

proposal writing“. Своя опит по отношение на изготвянето и представянето на едно успешно 

проектно предложение, покриващо най-новите изисквания, ще сподели Gabriella Lovász – 

Управляващ директор на Europa Media. 

 

https://www.fni.bg/?q=node/1361
https://www.fni.bg/?q=node/1360
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Организатор: EMDESK и Europa Media Trainigs; 

Период на провеждане: 22. октомври 2022 год., 14:00 ч. (CEST); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.emdesk.com/academy/webinar-horizon-europe-proposal-writing 

 

Предложение #2.2 

Относно: тридневен онлайн семинар „Master of finance series”, структуриран в три отделни 

модула. Може да се запишете както за целия курс, така също и за всеки един отделен модул. 

Целта на обучението е да запознае участниците с основните финансови правила на Хоризонт 

2020 и Хоризонт Европа. Подробно ще бъде презентирано изчисляването на разходите за 

персонал. Ще бъдат разгледани темите: трети страни, подизпълнители и протоколи за 

отчитане на разходите.  

 

Организатор: Europa Media Trainigs; 

Период на провеждане: 9. ноември – 11. ноември 2021 год., 14:00 ч. (CET); 

Такса участие: 267,00 Евро; 

Линк за информация и регистрация:  

https://europamediatrainings.com/webinars/193/master-of-finance-series 

 

Предложение #2.3 

Относно: четиридневен онлайн семинар „Get it right! – Horizon Europe proposal writing 

series”. Може да се регистрирате както за целия курс, така също и за всеки един от четирите 

отделни модула. Участниците в обучението ще бъдат запознати с новите шаблони за 

изготвяне на едно успешно проектно предложение. Ще бъде обърнато особено внимание на 

раздела за въздействие, който трябва да бъде кратък и в същото време да включва обширна 

информация, съдържаща качествени и количествени показатели. Третият модул ще помогне 

на участниците да изготвят своя бюджет, включвайки всички ключови дейности. Участниците 

ще придобият умение, поставяйки правилните въпроси, сами да направят оценка на своето 

проектно предложение.  

Организатор: Europa Media Trainigs ; 

Период на провеждане: 22. ноември – 25. ноември 2021 год., 14:00 ч. (CET); 

Такса участие: 320,00 Евро; 

Линк за детайлна информация:  

https://europamediatrainings.com/webinars/205/get-it-right-horizon-europe-proposal-writing-series 

https://www.emdesk.com/academy/webinar-horizon-europe-proposal-writing
https://europamediatrainings.com/webinars/193/master-of-finance-series
https://europamediatrainings.com/webinars/205/get-it-right-horizon-europe-proposal-writing-series
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III.  НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 27. септември 2021 – 01. октомври 2021) 

 

Новина #3.1 

 

„Програма за образование“ - изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год. (ОП НОИР), публикува за 

обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция 

„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“. Становища и предложения 

може да изпращате, до 12. октомври (включително), на следния електронен адрес: 

 infosf@mon.bg 

 

Линк за детайлна информация: 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997 

 

Линк към проекта: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/Criteria_HE_support_2709%20(3).pdf 

 

Новина #3.2 

 

В брой 11 на нашия Информационен бюлетин бе поместена информацията, че е приета 

съществена промяна в правилата и изискванията за участие в програма „Хоризонт Европа“, 

съгласно която, за да отговарят на условията за финансиране, всички потенциални 

бенефициенти трябва да разполагат с утвърден „План за равенство между половете“. На 28. 

септември 2021 год., Европейската комисия публикува насоки, целящи да подкрепят 

заинтересованите страни по отношение на равнопоставеността на половете, така че да бъдат 

допуснати до финансиране.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669 

 

Новина #3.3 

Европейската комисия сложи началото на петте нови мисии на Европейския съюз, 

целящи подобряване на живота на хората, чрез справяне с основните предизвикателства в 

областта на здравеопазването и опазването на околната среда. Мисиите ще подкрепят 

научните изследвания, така че до 2030 год., да бъдат намерени решения на ключовите 

глобални предизвикателства, а именно: адаптиране към изменението на климата, борба с 

раковите заболявания, възстановяване на океаните и водите, изграждането на „зелени“ 

градове и осигуряването на „здрави“ почви.  

mailto:infosf@mon.bg
http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=997
file:///C:/Users/USER/Downloads/Criteria_HE_support_2709%20(3).pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669
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След година мълчание, Европейската комисия най-накрая определи цели за всяка една от 

петте общоевропейски мисии. Планът ще разполага с 1,9 млрд. евро.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-unveils-eu19b-plan-five-research-missions 

 

Новина #3.4 

Държавите членки на Европейския съюз обмислят да ограничат управлението на 

Европейското изследователско пространство (ERA) до асоциирани страни. Германия и 

Австрия настояват за отворено Европейско изследователско пространство. Те се застъпват за 

това, трети държави, независимо от статута им на асоцииране по Хоризонт Европа, да бъдат 

включени в управлението на ERA. Други държави членки, обаче смятат, че само страните, 

напълно асоциирани в Хоризонт Европа, трябва да играят роля в структурата на 

управлението. Очаква се, до края на годината, държавите членки да стигнат до решение 

относно управлението на Европейското изследователско пространство (ERA). 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-ponder-limiting-european-research-area-

governance-associated-countries 

 

https://sciencebusiness.net/news/commission-unveils-eu19b-plan-five-research-missions
https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-ponder-limiting-european-research-area-governance-associated-countries
https://sciencebusiness.net/news/eu-member-states-ponder-limiting-european-research-area-governance-associated-countries

