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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №21 

12.11.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 1. ноември 2021 – 11. ноември 2021) 

 

Полезна информация #1.1 

В последния брой на нашия информационен бюлетин бе поместена информация, че 

Европейският институт за иновации и технологии ще отправи втора покана, за тази 

година, за проектни предложения, целящи повишаване на иновационния и предприемачески 

капацитет на европейските университети.  

Поканата ще бъде публикувана идната седмица - на 18. ноември 2021 год.  

Линк за детайлна информация:  

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

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 1. ноември 2021 – 11. ноември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: двудневна конференция “Cancer Control in Europe: Finding Sustainable solutions”, 

която ще бъде осъществена в хибриден формат. По време на събитието ще бъде оценен 

напредъкът при контрола на онкологичните заболявания в Европа. Ще бъдат дискутирани 

различни стратегии за редуциране и контролиране на онкологичните заболявания.  

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 13. декември – 14. декември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация. Посочена е крайна 

дата за регистрация 05.11.21. год., но все още е възможно да бъде направена регистрация за 

виртуално участие в събитието.  

Линк за детайлна информация:  

https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/ 

 

 

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-hei-initiative-info-sessions-second-call-proposals
https://www.ipaac.eu/news-detail/en/66-ipaac-joint-action-final-conference/
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Предложение #2.2 

Относно: работен семинар на тема „Gender equality in Horizon Europe“. Събитието, което е 

организирано от Националната контактна мрежа на Съвета за научни изследвания на Литва, ще 

се проведе изцяло онлайн. Представител на Европейската комисия ще запознае 

участниците с европейската политика за равенство между половете. Ще бъдат 

представени основните насоки за разработване на план за равенство между половете. Ще 

бъдат споделени успешни практики. 

 

Организатор: Националната контактна мрежа на Съвета за научни изследвания на Литва; 

Период на провеждане: 18. ноември 2021 год, 10:00 - 11:30 (EET); 

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

регистрация е 17. ноември 2021 год.  

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/gender-equality-horizon-europe-2021-nov-18-0_bg 

 

Предложение #2.3 

Относно: 8th International Conference on Infectious Disease Dynamics – конференцията ще се 

проведе във виртуална среда, в периода 30. ноември 2021 год. – 3. декември 2021 год. 

Събитието е ежегодно и традиционно привлича над 500 учени. Акцентът ще бъде поставен 

върху SARS-CoV-2. Наличен е списък с потенциалните теми, които ще бъдат дискутирани. 

Събитието е отворено за всички теми, свързани с различните инфекциозни заболявания 

при хора и животни. Крайният срок за регистрация в конференцията е 29. ноември 2021 год.  

Организатор: Elsevier; 

Период на провеждане: 30. ноември 2021 год. – 3. декември 2021 год.; 

Такса участие: 238, 80 Евро. За студенти е предвидена по-ниска такса, възлизаща на 118,80 

Евро; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-infectious-disease-

dynamics 

 

Предложение #2.4 

Относно: работен семинар на тема „Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 

grants“. Събитието, което е инициирано от Европейската комисия, ще се проведе изцяло във 

виртуална среда.  

 

https://ec.europa.eu/info/events/gender-equality-horizon-europe-2021-nov-18-0_bg
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-infectious-disease-dynamics
https://www.elsevier.com/events/conferences/international-conference-on-infectious-disease-dynamics
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Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 2. декември 2021 год., 10.00 - 12.00 (CET); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event211202.htm 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 1. ноември 2021 – 11. ноември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Европейската асоциация на университетите излезе с доклад, свързан с новата програма за 

иновации, която Европейската комисия планира да стартира през януари 2022 год. Докладът, 

който бе публикуван на 10. ноември, се основава на проучване, обхващащо 166 

университета, от 28 европейски държави. Докладът съдържа ключови препоръки относно 

начина, по който следва да бъде повишен приносът на университетите към 

иновационната екосистема в Европа. Близо ¾ от университетите, участвали в проучването, 

имат стратегия за иновации, но много от тях срещат трудности при намирането на 

партньори. Докладът констатира, че университетите се нуждаят от по-устойчиви източници 

на финансиране, по-успешно партньорство с иноватори от публичния и частния сектор, както 

и от начини за стимулиране на служителите си да мислят отвъд границите на научните 

изследвания, навлизайки в сферата на иновациите.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/universities-seek-government-help-implement-innovation-strategies 

 

Новина #3.2 

 

Евродепутати и представители на различни европейски университети търсят начини за 

защита на академичната свобода. Те настояват академичната свобода да стане ключов 

принцип в договорите на ЕС. Парламентът планира да поиска от Европейската комисия да 

включи оценката на академичната свобода, във всяка една държава членка, в междинната си 

оценка по Хоризонт Европа. Целта е да се упражни финансов натиск върху държавите, 

ограничаващи автономията на университетите и свободата да се правят научни 

изследвания .  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/meps-push-include-academic-freedom-eu-treaties 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event211202.htm
https://sciencebusiness.net/news/universities-seek-government-help-implement-innovation-strategies
https://sciencebusiness.net/news/meps-push-include-academic-freedom-eu-treaties
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Новина #3.3 

 

Изследователски и университетски асоциации от Европа изпратиха писмо до Европейската 

комисия, в което призовават Обединеното кралство да бъде незабавно присъединено към 

Хоризонт Европа. В писмото се казва, че липсата на срокове за финализиране на асоциирането 

все по-осезаемо вреди на изследователските връзки.  

Основната причина за отлагане на присъединяването е липсата на споразумение между 

Брюксел и Лондон относно протокола за Северна Ирландия.   

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/research-associations-plead-eleventh-hour-deal-uks-horizon-europe-

association 

Новина #3.4 

Както вече Ви информирахме, в брой №19 на нашия Информационен бюлетин, държавата ще 

стимулира научните организации и висшите училища да повишат броя на научните 

публикации в авторитетни международни научни издания. Националната програма бе 

одобрена от Министерски съвет и вече е в ход. Заявления за участие в програмата се подават в 

Министерството на образованието и науката, като крайният срок за това е 21. декември 2021 

год.  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/101055 

Новина #3.5 

С оглед на извънредната епидемична обстановка, правителството реши, че за последните три 

месеца на настоящата година, държавните висши училища ще бъдат допълнително 

подпомогнати с 15 милиона лева. От 1. октомври 2021 год. с 10 % ще бъдат повишени 

средствата за студентски и докторантски стипендии.  

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4463 

 

 

 

 

 

 

 

https://sciencebusiness.net/news/research-associations-plead-eleventh-hour-deal-uks-horizon-europe-association
https://sciencebusiness.net/news/research-associations-plead-eleventh-hour-deal-uks-horizon-europe-association
https://www.mon.bg/bg/101055
https://www.mon.bg/bg/news/4463

