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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №17 

11.10.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 04. октомври 2021 – 08. октомври 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: поредица от инициативи, обединени под името „Building Bridges, Beating Cancer“, 

организират ScanBalt и Novartis. Събитията, които са в унисон с европейския план за борба с 

рака, ще се случат изцяло във виртуална среда. Идеята на организаторите е да бъдат обединени 

усилията на колкото се може повече университети, изследователски центрове, 

пациентски организации, стартиращи компании и други заинтересовани страни, така че да 

бъдат споделени и подкрепени добри практики в борбата с онкологичните заболявания. 

Форматът на събитието ще включва три основни компонента - беседи, съревнование за топ 

проект и провеждане на хакатон.  

В беседите ще участват както клиницисти, така също и пациенти. Дори и да не участвате в 

останалите два компонента, ще имате възможност да се включите в беседите, които ще бъдат 

достъпни за всички регистрирани.  

Ако вече имате реализирана инициатива, която е допринесла за улесняване на достъпа до 

лечение, терапии и грижи, включете се в конкурса за топ проект. Крайният срок за 

регистрация за участие в съревнованието е 31. октомври 2021 год. Печелившите проекти ще 

бъдат обявени на 22. ноември, по време на сесията, откриваща  „Building Bridges, Beating 

Cancer“. Трите отличени проекта ще получат финансова награда, възлизаща общо на 15 000 

евро, подсигурени от Novartis.  

Все по-често, в наши дни, специалисти от различни сфери допълват своите знания и опит, така 

че да бъдат открити и разработени решения за постигането на една обща цел. Това се случва 

чрез участието в т.н. хакатони. Участниците, които ще се включат в хакатоните, ще 

трябва да дефинират нови и работещи идеи за намаляване на неравенството, при лечение 

на онкологичните заболявания. В това си начинание, те ще могат да разчитат на експертното 

мнение на група от ментори. Регистрацията за хакатона ще бъде отворена до 31. октомври 2021 

год. Най-добрите три идеи, които ще бъдат презентирани на заключителната сесия, ще получат 

финансова награда, възлизаща общо на 10 000 евро. 

Участвайте в изграждането на мостове, те откриват нови пътища и възможности! 
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Организатор: ScanBalt и Novartis; 

Период на провеждане: 22. ноември – 26. ноември 2021 год.; 

Такса участие: без такса за участие, необходима е предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.biome.novartis.com/news/building-bridges-beating-cancer-eunite-event 

 

Предложение #1.2 

Относно: преакселераторската програма Beyond 2021 -2022, инициатива на JA Bulgaria и The 

Edge: R&BD, която ще се проведе в периода 16. октомври 2021 год. – юни 2022 год. Предвид 

епидемичната обстановка, инициативата ще стартира изцяло във виртуална среда.  

 

Програмата е насочена към бакалаври, магистри и докторанти, които са мотивирани да 

работят върху създаването и развитието на технологични стартъпи, като едно от 

основните направления е „Дигитални иновации в медицината и здравеопазването“. Програмата 

е структурирана в три етапа. Отличилите се екипи ще бъдат включени в националното 

състезание „Изгряващи звезди“, организирано от JA Bulgaria, като за екипа на победителите 

е предвидена финансова награда, възлизаща на 10 000 лв.  

 

Медицински университет – Варна е поканен да се включи в програмата с двама 

преподаватели, а броят на участващите студенти може да бъде максимум десет. 

 

Организатор: JA Bulgaria и The Edge: R&BD; 

Период на провеждане: 16. октомври 2021 год. – юни 2022 год; 

Такса за студентите, участници в програмата: 49,50 евро; 

Линк за регистрация (при Promo Code следва да въведете Uni):  

https://form.jotform.com/212141049620342 

Регистрацията ще бъде възможна до 31. октомври, но е желателно да бъде направена до 15. 

октомври 2021 год. 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 04. октомври 2021 – 08. октомври 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинар на тема „Empowering R&I collaboration to respond to the socio-

economic challenges of the coronavirus pandemic“. Европейската комисия ще покани за участие 

учени и научноизследователски центове, ангажирани с изследвания, свързани с COVID-19. 

На участниците в събитието ще бъде представен новооткритият глобален портал в подкрепа 

на научното сътрудничество в сферата на COVID-19. Целта е да бъдат намерени работещи 

механизми за преодоляване на негативните социално-икономическите последици от глобалната 

пандемия. Семинарът цели оптимизиране на глобалното сътрудничество, в областта на 

научните изследвания и иновациите, така че да бъдат постигнати максимални резултати.  

https://www.biome.novartis.com/news/building-bridges-beating-cancer-eunite-event
https://form.jotform.com/212141049620342
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Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 14. октомври 2021 год., 13.30 (CEST);  

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/empowering-ri-collaboration-respond-socio-economic-challenges-

coronavirus-pandemic-online-seminar-2021-oct-14_en 

Предложение #2.2 

Относно: Европейската комисия отново организира „Horizon Europe Info days“. Събитието, 

което ще се случи изцяло във виртуална среда, ще предостави възможност на заинтересованите 

страни както да получат информация, така също и да поставят въпроси относно основните 

процеси и инструменти за финансиране по програмата Хоризонт Европа. За 28. октомври 2021 

год. е планиран информационният ден за клъстър „Здравеопазване“.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане:  

25. октомври – 26. октомври 2021 год.: клъстър „Храни, биоикономика, природни ресурси, 

селско сторанство и околна среда“; 

28. октомври 2021 год.: клъстър „Здравеопазване“. 

Такса участие: без такса, като регистрация е нужда единствено за 25. и 26. октомври; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-

days_en 

Предложение #2.3 

Относно:  Министерството на образованието и науката, съвместно с Европейския 

институт за иновации и технологии (EIT), организира кръгла маса, на която ще бъдат 

представени възможностите за сътрудничество на българската научноизследователска и 

иновационна екосистема с ЕIT. Събитието ще се проведе изцяло във виртуален формат. Освен 

презентация на процедурата G05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, ще 

бъдат представени и първите впечатления от пилотния конкурс на EIT по Инициативата за 

изграждане на иновационен капацитет във висшето образование. Участниците в събитието ще 

получат информация относно втори конкурс, който предстои да бъде обявен. 

https://ec.europa.eu/info/events/empowering-ri-collaboration-respond-socio-economic-challenges-coronavirus-pandemic-online-seminar-2021-oct-14_en
https://ec.europa.eu/info/events/empowering-ri-collaboration-respond-socio-economic-challenges-coronavirus-pandemic-online-seminar-2021-oct-14_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days_en
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Организатор: МОН и EIT; 

Период на провеждане: 22. октомври 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/kragla-masa-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-mezhdu-visshi-uchilistha-i-msp-

s-eit/ 

Линк за регистрация: 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_aSQuimwXB5N

iXhclZE2yRFUNFNKMUM0Qk9FVzFCWVUxUE1ZQzI0VlM2Qi4u 

Предложение #2.4 

Относно: тридневно виртуално обучение „Proposal writing”, по време на което участниците ще 

бъдат запознати със същността на Хоризонт Европа, ще придобият умения да намират, 

анализират и избират покани. Ще научат повече за разработването на идеята и на концепцията 

на своя проект. Ще бъде обърнато внимание на написването на всеки един отделен раздел от 

проектното предложение. Участниците ще получат нужната информация относно 

партньорството и структурирането на бюджета.   

Организатор: EFMC; 

Период на провеждане: 14. декември – 16. декември 2021; 

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

Линк за детайлна информация:  

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

Предложение #2.5 

Относно: Financial Management Training – тридневното практическо обучение, което ще се 

проведе във виртуална среда, цели придобиването на задълбочено разбиране на финансовото 

управление на проекти, финансирани от Европейския съюз. 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 казуси;  

 

Организатор: EFMC; 

Период на провеждане: 25. януари – 27. януари 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

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

 

https://naukamon.eu/kragla-masa-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-mezhdu-visshi-uchilistha-i-msp-s-eit/
https://naukamon.eu/kragla-masa-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-mezhdu-visshi-uchilistha-i-msp-s-eit/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_aSQuimwXB5NiXhclZE2yRFUNFNKMUM0Qk9FVzFCWVUxUE1ZQzI0VlM2Qi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=q4QFQuxOx0G7Q3Nk0Kb9_aSQuimwXB5NiXhclZE2yRFUNFNKMUM0Qk9FVzFCWVUxUE1ZQzI0VlM2Qi4u
https://efmc.eu/services/training-courses/proposal-writing/
https://efmc.eu/services/training-courses/financial-management/
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Предложение #2.6 

Относно:  всеки октомври, в Берлин, се провежда световната среща по здравеопазване - World 

Health Summit. Тази година световният форум отново ще се състои в Берлин, като ще бъде 

предоставена възможност и за дигитално участие. Събитието се е утвърдило като един от 

водещите световни форуми, имащи стратегическо значение за здравеопазването в световен 

мащаб. Престижният форум ще събере  политически лидери, утвърдени международни 

експерти в сферата на медицината и науката, частни предприемачи и представители на 

гражданското общество. Всички те трябва да работят заедно, така че здравословното състояние 

на населението и условията на живот навсякъде да бъдат подобрени. При дигитално 

включване, отделните Zoom връзки могат да бъдат достъпни директно в съответната 

сесия, в онлайн програмата.  

Организатор: M8 Alliance; 

Период на провеждане: 24. октомври – 26. октомври 2021; 

Такса участие: без такса, без предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.worldhealthsummit.org/ 

 

Линк към пълната програма: 
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/210818_Pr

ogram_Overview_-_World_Health_Summit_2021.pdf 

 

Линк към дигиталната програма: 

https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2021 

 

III.  НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 04. октомври 2021 – 08. октомври 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Училища, университети и неправителствени организации ще могат да кандидатстват с 

проекти, които насърчават младежи от уязвими групи да завършат висше образование. 

Одобрените предложения ще бъдат финансирани със суми от 100 000 до 196 000 лв. Това е 

заложено в критериите за подбор по операцията „Подкрепа на уязвими групи за достъп до 

висше образование“ на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 -2020 год., които са публикувани за обществено обсъждане. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4396 

 

Новина #3.2 

 

Във висшите училища ще бъдат създадени дигитални учебни програми и нови 

интерактивни дигитални ресурси. Това се предвижда в Оперативния план към Стратегията 

https://www.worldhealthsummit.org/
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/210818_Program_Overview_-_World_Health_Summit_2021.pdf
https://d1wjxwc5zmlmv4.cloudfront.net/fileadmin/user_upload/4_Documents/4.13_2021/210818_Program_Overview_-_World_Health_Summit_2021.pdf
https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/WHS2021
https://www.mon.bg/bg/news/4396
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за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 година, 

който беше одобрен от кабинета на 6. октомври 2021 год. С друга мярка се освобождават от 

такси докторантите, които се обучават в приоритетни за държавата професионални 

направления. Същото облекчение е заложено и за докторантите, назначени по научни проекти 

с публично финансиране. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4400 

Новина #3.3 

Обекти от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ) 2020 – 2027 

получават допълнително малко над 4 млн. лв. Сумата беше гласувана от Министерския съвет 

на 6. октомври 2021 год.. От 2018 год. досега националното финансиране на научните 

инфраструктури е в размер на 74 млн. лв. С допълнителните средства от над 4 млн. лв. ще се 

подкрепят пет инфраструктурни обекта от НПКНИ. За българското участие в европейските 

консорциуми „Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа - SHARE 

ERIC“ и „Европейското социално изследване ESS-ERIC“ се отпускат съответно 229 950 лв. и 

200 000 лв. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4401 

Новина #3.4 

Швейцарският парламент взе решение да бъдат изплатени просрочените вноски, по 

кохезионния фонд за присъединяване към Хоризонт Европа, стъпка, която премахва първата 

бариера към асоциирането на Швейцария към рамковата програма Хоризонт Европа. 

Заинтересованите страни в Швейцария са обнадеждени, но си дават сметка, че сега, трябва да 

бъдат изпълнени и редица други условия. Плащането на вноските, просрочени от 2012 год., 

бе първото условия на Европейската комисия за възобновяване на преговорите за асоцииране.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/swiss-clear-first-barrier-horizon-europe-association-more-remain 

Новина #3.5 

Шестнадесет изследователски организации и университети са написали отворено писмо, 

призоваващо Европейската комисия да им позволи да назначават представители във форума 

на Европейското изследователско пространство (ЕРА). Словенското председателство е 

готово да даде своята подкрепа за това, но счита, че са необходими допълнителни разговори. 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/research-lobbies-renew-push-say-era-governance 

 

 

 

 

https://www.mon.bg/bg/news/4400
https://www.mon.bg/bg/news/4401
https://sciencebusiness.net/news/swiss-clear-first-barrier-horizon-europe-association-more-remain
https://sciencebusiness.net/news/research-lobbies-renew-push-say-era-governance

