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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №22 

22.11.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 12. ноември 2021 – 19. ноември 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: на 18. ноември 2021 год. Европейският институт за иновации и технологии 

публикува втората покана за проектни предложения, целящи повишаване на 

предприемаческия и иновационен капацитет на  университетите, така че те да се 

превърнат в двигател на иновациите. “Innovation Capacity Building for Higher Education“ е 

стратегическа инициатива на Европейския институт за иновации и технологии и цели 

превръщането на студентите в иноватори и на научните изследвания в конкретни решения. 

В резултат на първата покана, отправена през март тази година, 24 проекта бяха финансирани 

с общо 28,8 милиона евро. В тези проекти участваха 142 университета и 155 неакадемични 

организации. 

По настоящата покана ще бъдат одобрени проекти на до 40 консорциума, като всеки 

печеливш проект ще бъде финансиран с максимум 1,2 милиона евро.  

Краен срок за подаване на проектните предложения: 28. февруари 2022 год.; 

Продължителност на проекта: 24 месеца (от юли 2022 год. до юни 2024), разделени в два 

етапа: 

 първи етап, с финансиране до 300 000 евро: юли – декември 2022 год.; 

 първи етап с, финансиране до 900 000 евро: януари 2023 – юли 2024 год.. 

Линк към новината: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/building-engines-innovation-new-eit-call-launched-boost-

innovation-higher-education 

Линк към инициативата: 

https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2021/ 

Линк към поканата за проектни предложения: 

https://eit-hei.eu//app/uploads/2021/11/HEI-Call-2.pdf 

 

https://eit.europa.eu/news-events/news/building-engines-innovation-new-eit-call-launched-boost-innovation-higher-education
https://eit.europa.eu/news-events/news/building-engines-innovation-new-eit-call-launched-boost-innovation-higher-education
https://eit-hei.eu/calls/call-for-proposals-november-2021/
https://eit-hei.eu/app/uploads/2021/11/HEI-Call-2.pdf
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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: 

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

 8. декември, 10:00-11:15 (CET) – регистрация до 5.12.2021 год.; 

 10. декември, 13:30-14:45 (CET) – регистрация до 7.12.2021 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 12. ноември 2021 – 19. ноември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: “8th Annual European Stroke Organisation Conference”, която ще се проведе в Лион 

(Франция), в периода 4. май 2022 год. – 6. май 2022 год. Организаторът на събитието - 

Европейската организация по инсулт (ESO), планира хибриден формат на конференцията, като 

надеждите са възможно повече делегати да се присъединят към форума в Лион. Събитието ще 

бъде достъпно и във виртуална среда.  

Организатор: Европейската организация по инсулт (ESO); 

Период на провеждане: 4. май 2022 год. – 6. май 2022 год.;  

Такса участие: регистрация за събитието ще бъде възможна скоро;  

Линк за детайлна информация:  

https://eso-stroke.org/meetings/eso-conference-2022/ 

Предложение #2.2 

Относно: двудневен работен семинар “Early Career Investigators Workshop 2021”, който ще се 

проведе в периода 3. декември 2021 год. – 4. декември 2021 год. Събитието, предназначено за 

млади изследователи от различни дисциплини, ще се случи във виртуална среда. 

Участниците, които трябва да са в първите десет години на своята академична кариера, ще 

получат информация за регионални и глобални мрежи за клинични изследвания. Опитни 

изследователи клиницисти ще споделят опит от своя път към успеха. Семинарът ще Ви 

предостави възможност да разширите своите изследователски мрежи.  

 

Организатор: ESO, GAINS и WSO; 

Период на провеждане: 3. декември 2021 год. – 4. декември 2021 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://eso-stroke.org/events/eso-gains-wso/ 

 

https://eit.europa.eu/news-events/events/join-hei-initiative-info-sessions-second-call-proposals
https://eso-stroke.org/meetings/eso-conference-2022/
https://eso-stroke.org/events/eso-gains-wso/
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Предложение #2.3 

Относно: онлайн работен семинар „The importance of coordination and collaboration in brain 

research“, който ще се проведе на 10. декември 2021 год. Събитието ще се фокусира върху 

важността на съвместното сътрудничество при изследване на мозъка и мозъчните 

заболявания. Модератор на дискусиите ще бъде Jean-Antoine Giraultм - председател  на 

Федерацията на европейските дружества по невронаука (FENS). 

Организатор: European Brain Council и FENS; 

Период на провеждане: 10. декември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като е необходима регистрация. Крайният срок за регистрация е 10. 

декември 2021 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/outreach-event/fens-friday-

webinar-the-importance-of-coordination-and-collaboration-in-brain-research 

 

Предложение #2.4 

Относно:  след двугодишна задълбочена работа,  стратегическата пътна карта за определяне на 

инвестиционните приоритети по отношение на европейските научноизследователски 

инфраструктури е завършена. Пътната карта за изследователска инфраструктура 2021 на 

Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) ще бъде 

представена на онлайн конференция, която ще се проведе на 7. декември 2021 год. Събитието 

ще стартира с представяне на пътната карта. Ще бъдат презентирани и дискутирани 11 проекта, 

които са нови за европейската научноизследователска инфраструктура. Скоро ще бъде 

публикуван дневният ред на събитието. Конференцията ще бъде излъчвана в официалния 

Youtube канал на ESFRI. 

 

Организатор: Словеското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейският 

стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. 

Период на провеждане: 7. декември 2021 год.; 

Такса участие: без такса, като към момента не е посочено изискване за предварителна 

регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.esfri.eu/esfri-events/launch-2021-esfri-roadmap 

 

 

 

 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/outreach-event/fens-friday-webinar-the-importance-of-coordination-and-collaboration-in-brain-research
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/outreach-event/fens-friday-webinar-the-importance-of-coordination-and-collaboration-in-brain-research
https://www.esfri.eu/esfri-events/launch-2021-esfri-roadmap
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III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 12. ноември 2021 – 19. ноември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

Европейският институт за иновации подкрепи Световния ден за борба с диабета – 14. 

ноември, предоставяйки информация за революционни открития, имащи за цел да предотвратят 

отключването на диабет, да облекчат живота на пациентите, страдащи от това заболяване, както 

и да улеснят достъпа до грижи и лечение. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-supports-world-diabetes-day-2021 

 

Новина #3.2 

 

„В Министерството на образованието и науката правим всичко възможно, за да осигурим 

финансиране на центровете за наука, за да имат те най-модерната апаратура, както и за 

младите учени и за научна дейност. Вярвам, че ще усетим резултатите от това усилие в 

следващите години“. Това заяви министърът на образованието и науката акад. Николай 

Денков при откриването на центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни 

системи за сигурност и управление на риска - КВАЗАР“ 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4495 

 

Новина #3.3 

 

През месец ноември се отбелязват 25 години от началото на програмата „Мария 

Склодовска-Кюри“. В продължение на 25 години MSCA обучава изследователи, много от 

които имат съществен принос както за научната общност, така и за обществото като цяло. 

Всички те признават, че знанията, опитът и контактите, придобити по време на техните 

стипендии, са им помогнали да се превърнат във водещи изследовател и успешни 

предприемачи.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://horizoneu.mon.bg/novini/25-godini-dejstvija-marija-sklodovska-kjuri/ 

 

Новина #3.4 

 

В ход е Конференцията за бъдещето на Европа, организирана от европейските институции. 

Досега, посредством многоезична платформа, инициативата събира идеи, предложения и 

мнения от гражданите на държавите членки. Платформата е отворена и достъпна за всички, 

като темите за обсъждане са девет. За съжаление, изследванията и иновациите не са сред 

деветте теми на конференцията. Това означава, че предложения и коментари, касаещи 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-community-supports-world-diabetes-day-2021
https://www.mon.bg/bg/news/4495
https://horizoneu.mon.bg/novini/25-godini-dejstvija-marija-sklodovska-kjuri/
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изследванията и иновациите, следва да бъдат отнасяни към раздел „други идеи“. На 17. 

ноември, различни изследователски и индустриални организации, публикуваха манифест, в 

който настояват изследванията и иновациите да бъдат включени в дневния ред на 

конференцията. Планира се, до пролетта на 2022 год., да бъдат формулирани основните 

заключения, въз основа на които да бъдат очертани насоките за бъдещето на Европа.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/call-research-and-innovation-be-included-conference-future-europe 

Новина #3.5 

На 15. ноември Европейският съвет и Съветът на ЕС постигнаха споразумение относно 

бюджета на Хоризонт Европа за 2022 година. Така, през следващата година бюджетът на 

Хоризонт Европа ще възлиза на 12,2 милиарда евро. От допълнителните средства, за които 

бе постигнато споразумение, 100 милиона евро са предвидени за изследвания. 35 милиона ще 

бъдат насочени към програмата за академичен обмен – Еразъм +.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/parliament-gets-council-agree-slight-increase-2022-horizon-europe-

budget 

Новина #3.6 

След двустранна среща в Брюксел, състояла се на 15. ноември, пътят на асоцииране на 

Швейцария към Хоризонт Европа все още остава неясен.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/no-clear-path-swiss-association-horizon-europe-after-bilateral-

meeting-brussels 
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