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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, №18 

19.10.2021 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 11. октомври 2021 – 15. октомври 2021) 

Предложение #1.1 

Относно:  покана за проектно предложение „Ensuring access to innovative, sustainable and high-

quality health care (Single Stage - 2022)“, по рамковата програма „Хоризонт Европа“; 

Дата на отваряне на поканата: 6. октомври 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21. април 2022 год.; 

Финансиране:  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/ensuring-access-innovative-sustainable-and-high-quality-

health-care-single-stage_en 

Предложение #1.2 

Относно: покана за проектно предложение „Environment and health (Single Stage - 2022)“, по 

рамковата програма „Хоризонт Европа“; 

Дата на отваряне на поканата: 6. октомври 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21. април 2022 год.; 

Финансиране:  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/environment-and-health-single-stage-2022-horizon-

europe_en 

Предложение #1.3 

Относно: покана за проектно предложение „Staying healthy (Single stage, 2022)“, по рамковата 

програма „Хоризонт Европа“; 

Дата на отваряне на поканата: 6. октомври 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 21. април 2022 год.; 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/ensuring-access-innovative-sustainable-and-high-quality-health-care-single-stage_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/ensuring-access-innovative-sustainable-and-high-quality-health-care-single-stage_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/environment-and-health-single-stage-2022-horizon-europe_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/environment-and-health-single-stage-2022-horizon-europe_en
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Финансиране:  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/staying-healthy-single-stage-2022-horizon-europe_en 

Предложение #1.4 

Относно: покана за проектно предложение „Staying healthy (Two stage - 2022)“, по рамковата 

програма „Хоризонт Европа“; 

Дата на отваряне на поканата: 6. октомври 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 01.02. 2022 и 06.09.2022; 

Финансиране:  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/staying-healthy-two-stage-2022-horizon-europe_en 

Предложение #1.5 

Относно: покана за проектно предложение „Tackling diseases (Two Stage – 2022)“, по 

рамковата програма „Хоризонт Европа“; 

Дата на отваряне на поканата: 6. октомври 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 01.02. 2022 и 06.09.2022; 

Финансиране:  Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/tackling-diseases-two-stage-2022-horizon-europe_en 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 11. октомври 2021 – 15. октомври 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: представителството на Web of Science за България ще проведе безплатни обучения 

за ползване на обновения Web of Science. Обучението, което е насочено към учени, докторанти 

и студенти, ще се проведе изцяло във виртуална среда.  

Организатор: представителството на Web of Science за България; 

Период на провеждане:  

21. октомври 2021 год: от 10:30 ч. до 11:30 ч., от 14:30 ч. до 15:30 ч.; 

27. октомври 2021 год: от 10:30 ч. до 11:30 ч., от 14:30 ч. до 15:30 ч.; 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/staying-healthy-single-stage-2022-horizon-europe_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/staying-healthy-two-stage-2022-horizon-europe_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/tackling-diseases-two-stage-2022-horizon-europe_en
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Такса участие: без такса; 

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/bezplatni-obucheniya-za-polzvane-na-obnoveniya-web-of-science/ 

Предложение #2.2 

Относно: събитие „Beating liver cancer in Europe – the empowerment of prevention and early 

detection“, целящо определяне на най-неотложните действия и стъпки, които следва да бъдат 

предприети за справяне с чернодробния рак. Дебатите между участниците следва да поставят 

началото на общоевропейски политики за превенция и ранно диагностициране на 

заболяването. Инициативата ще се случи под патронажа на Словенското председателство на 

Съвета на ЕС, като в нея ще се включат и представители на Европейския парламент.  

Организатор: EASL и ELPA; 

Период на провеждане: 22. октомври 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://easl.eu/event/beating-liver-cancer-in-europe/ 

Предложение #2.3 

Относно: виртуално събитие "Facilitating research and innovation cooperation in the Danube 

Region". Инициативата е част предстоящите информационни дни относно „Хоризонт Европа“ 

и е свързана с дейностите по разширяване, в рамките на „Хоризонт Европа“. Дейностите по 

разширяване получават 3,3 % от общия бюджет на „Хоризонт Европа“ и имат ключова 

роля в укрепването на Европейското научноизследователско пространство. Целта е да бъдат 

подпомогната тези държави от ЕС, които продължават да изостават в областта на научните 

изследвания и иновациите. Представител на Европейската комисия ще представи 

новостите и възможностите за участие в „Хоризонт Европа“. Ще бъдат представени 

някои успешни проекти за разширяване на участието , реализирани в предишни рамкови 

програми. Предвидена е сесия за въпроси и отговори. 

 

Организатор: BMBWF & MINEDU; 

Период на провеждане: 28. октомври 2021 год.; 

Такса участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация, която следва да бъде 

направена до 12:00 ч. (CET), на 27. октомври 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://widening-cooperation-danuberegion.b2match.io/ 

Предложение #2.4 

Относно:  относно „Cluster Health - Horizon Europe Brokerage Event 2022”. Инициативата ще 

предостави информация за предстоящите покани за проектни предложения от клъстър 

„Здравеопазване“ на Хоризонт Европа 2022. Събитието ще бъде възможност да срещнете 

https://naukamon.eu/bezplatni-obucheniya-za-polzvane-na-obnoveniya-web-of-science/
https://easl.eu/event/beating-liver-cancer-in-europe/
https://widening-cooperation-danuberegion.b2match.io/
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потенциални партньори и да поставите началото на изграждането на своя консорциум. 

Инициативата ще се случи виртуално, като за целта ще бъде използвана онлайн платформата 

B2match.  

Напомняме Ви, че на 28. октомври 2021 год. ще се проведе информационният ден за 

клъстър „Здравеопазване“, иницииран от Европейската комисия. Повече информация можете 

да намерите в предходния брой на нашия информационен бюлетин.  

Организатор: Bridge2HE, Enterprise Europe Network и Европейската комисия; 

Период на провеждане: 29. октомври 2021 год., 10:00 - 17:30 CET; 

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

в събитието ще бъде възможна до 28. октомври 2021 год. 

Линк за детайлна информация:  

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/ 

Предложение #2.5 

Относно: официално откриване на Европейския алианс на инфраструктурите за 

медицински изследвания EU-AMRI, което ще може да бъде проследено онлайн. Алиансът е 

съюз между Европейската инфраструктура за биобанкиране (BBMRI), Европейската 

инфраструктурна мрежа за клинични изследвания (ECRIN) и Европейската инфраструктура за 

транслационна медицина (EATRIS). Алиансът следва да допринесе за увеличаване на ползата 

от проведените медицински изследвания, да насърчи добрите изследователски практики, както 

и да улесни достъпа до наличните инфраструктурни ресурси. Програмата на събитието включва 

презентация на Алианса, последвана от кръгла маса, на която ще бъде дискутирано бъдещето 

на Алианса.  

Организатор: ECRIN; 

Период на провеждане: 14. декември 2021 год., (10:00 – 12:00 CET) 

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

Линк за детайлна информация:  

https://ecrin.org/event/launch-eu-amri 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 11. октомври 2021 – 15. октомври 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Франция ще даде приоритет на изследването на мозъка по време на предстоящото ѝ 

председателство на Европейския съвет, като съгласува националните стратегии на държавите 

членки. В това си начинание Франция може да разчита на категоричната подкрепа на Италия, 

която също се застъпва за обединяване на европейските ресурси в сферата на невронауките. 

Министърът на научните изследвания в Италия настоява за организирането и провеждането на 

https://cluster-health-horizon-europe-brokerage.b2match.io/
https://ecrin.org/event/launch-eu-amri
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годишна конференция, която да координира европейската програма за изследване на 

неврологията. Авторитетни евродепутати подкрепят Франция и Италия.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/france-prioritise-brain-research-when-it-takes-eu-presidency-next-

year 

 

Новина #3.2 

 

Приблизително 408 милиона евро от бюджета на „Хоризонт 2020“ са останали 

неизразходвани. Отчитайки продължаващата здравна криза, евродепутатите намират за 

разумно половината от тази сума да бъде пренасочена към клъстър „Здравеопазване“ и да 

бъде използвана на провеждането за медицински изследвания. Предложението е част от 

проекторезолюция за годишния бюджет на ЕС за 2022 год., която бе договорена, след седмици 

на обсъждане на начини за избягване на мащабните съкращения на бюджета, предложени през 

юли, от Съвета на ЕС. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/more-eu200m-unspent-horizon-2020-money-should-go-health-

research-parliament-says 

Новина #3.3 

Европейската комисия официално стартира своите пет изследователски мисии - онкология, 

почви, замърсяване на океаните и адаптиране към климатичните промени, но ръководителят на 

научните изследвания в Европейския съюз – Жан-Ерик Пакет признава, че първите проекти 

по програмата ще стартират след 2022 год. Брюксел инициира кампания целяща да убеди 

държавите членки да подпомогнат изследователските мисии. В допълнение към сумата от 1,5 

милиарда евро от „Хоризонт Европа“, Европейската комисия отпусна допълнително 400 

милиона евро от други фонове на Европейския съюз, така че да подкрепи петте водещи 

изследователски мисии.  

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-estimates-two-years-co-creation-horizon-europe-

missions-can-start-deliver 
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