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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №20 

03.11.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 25. октомври 2021 – 29. октомври 2021) 

Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA), 

стремяща се към една по-екологосъобразна, по-цифровизирана, по-устойчива и по-добре 

подготвена за настоящите и бъдещите предизвикателства Европа, публикува покани за 

проектни предложения за безвъзмездно финансиране.  

 

Информация за отправените покани за грантове ще намерите в Приложението към настоящия 

бюлетин №20. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 25. октомври 2021 – 29. октомври 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: На 15. юли 2021 год. Европейският институт за иновации и технологии обяви 

печелившите 23 проекта по инициатива, целяща отключване на потенциала на университетите 

и постигане на високотехнологично образование във висшите училища. Още тогава, 

Европейският институт за иновации и технологии информира, че към края на настоящата 

година ще бъде отправена още една покана за проектни предложения. Датата вече е 

известна – 18. ноември 2021 год. Инициативата има за цел да разшири иновационния и 

предприемачески капацитет на университетите, така че те да станат ключови участници в 

иновационните екосистеми.  

За представяне на инициативата „Innovation Capacity Building for Higher Education“ и на 

втората покана за проектни предложения, Европейският институт за иновации и технологии 

организира семинар, който ще бъде структуриран в три информационни сесии. На участниците 

ще бъде предоставена възможност за задаване на въпроси.  

Организатор: EIT; 

Период на провеждане:  

7. декември, 14:00-15:15 CET (първа информационна сесия) – регистрация до 4.12.2021 год.; 

8. декември, 10:00-11:15 CET (втора информационна сесия) – регистрация до 5.12.2021 год.; 
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10. декември, 13:30-14:45 CET (трета информационна сесия) – регистрация до 7.12.2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-hei-initiative-info-sessions-second-call-proposals 

 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн семинар „The EU Mission on Cancer and the Europe’s Beating Cancer Plan“, 

организиран от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към 

Европейската комисия. Събитието има за цел да представи на участниците Европейския план 

за борба с раковите заболявания, както и мисията за онкологичните заболявания – 

политически ангажименти, имащи за цел да подобрят живота на повече от 3 милиона души до 

2030 год.  

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 24. ноември 2021 год., 15:30 CET 

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

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/eu-mission-cancer-and-europes-beating-cancer-plan-2021-nov-24_en 

Предложение #2.3 

Относно: на 26. октомври Европейският институт за иновации и технологии (EIT) публикува 

покана за проекти предложения, в областта на културните и творческите индустрии. В 

тази връзка институтът планира провеждането на семинари, като фокусът ще бъде оставен 

върху новия конкурс. Ще бъдат дискутирани основните изисквания по Хоризонт Европа.  

Организатор: Европейският институт за иновации и технологии; 

Период на провеждане:  

Innovating with the EIT & creating a new partnership – 9. ноември, 10:00 - 11:30 CET; 

EIT Nuts & Bolts – 16. ноември, 10:00 - 11:30 CET; 

Key EIT Activities – 30. ноември, 10:00 - 11:30 CET;  

United in innovation – 7. декември, 10:00 - 11:30 CET. 

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

 

Линк за детайлна информация относно семинарите:  

https://eit.europa.eu/news-events/news/join-our-webinars-call-proposals-eit-culture-creativity 

 

Линк за детайлна информация относно поканата за проекти предложения:  

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_2021_call_for_proposals.pdf 

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-hei-initiative-info-sessions-second-call-proposals
https://ec.europa.eu/info/events/eu-mission-cancer-and-europes-beating-cancer-plan-2021-nov-24_en
https://eit.europa.eu/news-events/news/join-our-webinars-call-proposals-eit-culture-creativity
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_2021_call_for_proposals.pdf
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Предложение #2.4 

Относно: семинар „Shaping European universities through means of collaboration“. 

Участниците в събитието ще обсъдят как сътрудничеството и мобилността формират 

университетите в Европа. Ще бъде дискутиран приносът на академичните мрежи и съюзи 

за създаването на мобилно поколение студенти и изследователи, които се възползват както 

от възможностите за съвместно обучение, така също и от тези за съвместна работа по 

международни проекти. Всичко това е от ключово значение за изпълнението на стратегията на 

ЕС за устойчив растеж, иновации и изследвания. Ще бъде дебатирана важността на 

партньорството между университетите, в сферата на научните изследвания и 

образованието. Участвайте във форума, за да научите повече за бъдещата визия на 

европейските университети. 

 

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 16. ноември 2021 год., 11:30 – 12:30 CET; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/en-gb/events/north-europe-user-sessions-and-learning-program/eu-

alliances-webinar/_nocache 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 25. октомври 2021 – 29. октомври 2021) 

 

Новина #3.1 

 

На 22. октомври се проведе планираната кръгла маса, събитие, по време на което са били 

дискутирани възможностите за сътрудничество между Европейския институт за иновации 

и технологии и българските университети, научни звена и иновативни компании. 

Министърът на образованието и науката проф. Николай Денков е посочил, че наличието на 

иновационен потенциал ще е основно изискване за висшите училища и 

научноизследователските организации при кандидатстването по проекти от Плана за 

възстановяване и устойчивост и по оперативните програми. Той е обявил, че се работи по 

надграждане на Закона за насърчаване на научните изследвания, за да бъдат обвързани 

научните разработки и иновациите. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4434 

 

Новина #3.2 

 

Еврокомисията подкрепя евродепутатите, които настояват неизразходваните средства 

от програма Хоризонт Европа 2020, възлизащи на 408 милиона евро, да бъдат прехвърлени 

https://www.elsevier.com/en-gb/events/north-europe-user-sessions-and-learning-program/eu-alliances-webinar/_nocache
https://www.elsevier.com/en-gb/events/north-europe-user-sessions-and-learning-program/eu-alliances-webinar/_nocache
https://www.mon.bg/bg/news/4434
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към Хоризонт Европа 2022. Становището на евродепутатите е, че средствата следва да бъдат 

използвани за изследователски проекти и научни изследвания. Комисията обаче е в 

противоречие с парламента относно исканията за повече контрол върху новия Европейски 

орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). Структурата ще 

стартира дейността си през следващата година, с бюджет възлизащ на 6 милиарда евро до 2027 

год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-official-unspent-horizon-2020-money-can-be-rolled-

horizon-europe 

Новина #3.3 

Повече от 160 научни проекти на български учени ще бъдат финансирани от Фонд „Научни 

изследвания“ (ФНИ). Те са от всички научни области и са на обща стойност над 21,5 млн. лв. В 

момента тече оценяването на проектните предложения по конкурса по Националната научна 

програма „Петър Берон и НИЕ“, по която ще бъдат финансирани проекти за 960 хил. лв., както 

и подаване на проектни предложения за програмата ВИХРЕН, с годишен бюджет от 1,4 млн. 

лв. 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4444 

Новина #3.4 

Фонд „Научни изследвания“ обяви резултати от конкурса „Българска научна периодика – 

2022 год.". 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.fni.bg/?q=node/1370 
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