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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №23 

29.11.2021 год.  

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 22. ноември 2021 – 26. ноември 2021) 

Предложение #1.1 

Относно: Европейската изпълнителна агенция за здравеопазване и цифровизация (HaDEA) 

публикува информация за предстоящо отваряне на грант за организиране и прилагане на 

дейности по акредитация и сертифициране на политики за успешни програми за скрининг на: 

рак на гърдата, колоректален рак и рак на маточната шийка.  

Дата на отваряне на поканата: 16. декември 2021 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 17. февруари 2021 год.; 

Финансиране: програма EU4Health; 

Линк за детайлна информация: 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-support-accreditation-and-certification-

quality-assurance-schemes-breast-colorectal_en 

Предложение #1.2 

Относно: Федерацията на европейските дружества по невронаука (FENS) и European Journal of 

Neuroscience (EJN) организират конкурс за изображения, свързани с невронауката. 

Организаторите отправят покана към учените от областта на невронауката да изпратят своите 

любими изображения. Ще бъде направена селекция, като избраните изображения ще бъдат 

включени в изложба, съпътстваща форума на Федерацията на европейските дружества по 

невронаука през 2022 год. Най-доброто изображение ще бъде презентирано на корицата на 

European Journal of Neuroscience. 

 

Организатор: FENS и EJN; 

Краен срок за участие в конкурса: 31. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/general-calls/fens-ejn-image-

competition 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-support-accreditation-and-certification-quality-assurance-schemes-breast-colorectal_en
https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/action-grants-support-accreditation-and-certification-quality-assurance-schemes-breast-colorectal_en
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/general-calls/fens-ejn-image-competition
https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/general-calls/fens-ejn-image-competition
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 22. ноември 2021 – 26. ноември 2021) 

Предложение #2.1 

Относно: Световният форум на Федерацията на европейските дружества по невронаука 

за 2022 година ще се проведе в Париж, в периода 9. юли – 13. юли 2022 год. Събитието ще се 

състои в присъствен формат, в един от най-мащабните изложбени центрове в Париж - Paris 

Expo Porte de Versailles. Конференцията ще бъде най-голямото невронаучно събитие, 

организирано някога във Франция и ще предостави възможност на невролози от цял свят да се 

съберат отново заедно. Ранната регистрация и подаването на резюмета ще бъдат 

отворени на 1. декември 2021 год.  

 

Организатор: FENS и French Neuroscience Society; 

Период на провеждане: 9. юли – 13. юли 2022 год.; 

Такса участие: към момента таксите за участие не са обявени; 

Линк за детайлна информация:  

https://forum.fens.org/welcome-to-the-fens-forum-2022/ 

Линк към важните дати и срокове:  

https://forum.fens.org/dates-and-deadlines/ 

Организаторите на форума насърчават участието на студенти и млади изследователи в 

събитието, като предоставят възможност за безвъзмездно финансиране на пътуването им 

до Париж, в размер на 750 евро на човек. Само участниците, които са се регистрирали и са 

заплатили своята такса за участие ще имат право да кандидатстват за безвъзмездно 

финансиране. Крайният срок за подаване на онлайн заявленията е 22. февруари 2022 год. 

Получателите на безвъзмездни средства ще бъдат обявени през април 2022 год. Когато 

кандидатствате за Travel Grants, можете да кандидатствате и по програма за обучение на млади 

изследователи - Young Investigator Training Programme (YITP).  

 

Линк за детайлна информация относно Travel Grants:  

https://forum.fens.org/travel-grants/ 

 

Предложение #2.2 

Относно:  European Neuroscience Conference by Doctoral Students (ENCODS), която ще се 

проведе в Париж, в периода 7. юли – 8. юли 2022 год. Събитието се организира с подкрепата на 

Федерацията на европейските дружества по невронаука. Идеята на организаторите е да бъде 

предоставена възможност невролозите, намиращи се в началото на кариерата си, да 

споделят своите изследвания под формата на беседи и постерни презентации. За членовете на 

FENS ще бъде обявена преференциална такса за участие. Освен това ще има възможност и за 

освобождаване от такса. Скоро ще бъде публикувана информация относно таксите за участие.  

https://forum.fens.org/welcome-to-the-fens-forum-2022/
https://forum.fens.org/dates-and-deadlines/
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Организатор: организационен комитет от студенти и FENS; 

Период за кандидатстване: 1. декември 2021 – 30. януари 2022; 

Период на провеждане: 7. юли – 8. юли 2022 год.; 

Такса участие: към момента таксите за участие не са обявени; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/encods-2022 

 

Предложение #2.3 

Относно:  онлайн семинар на тема “Protect, prepare and transform Europe – Build forward 

better”. Фокусът ще бъде поставен върху европейската политика в областта на научните 

изследвания и иновациите. В събитието ще участват експерти от комисията за Икономическо 

и социално въздействие на научните изследвания и иновациите.  

Организатор: Европейската комисия и ESIR; 

Период на провеждане: 15. декември 10.00 ч. (CET); 

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

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/protect-prepare-and-transform-europe-build-forward-better-esir-

virtual-seminar-2021-dec-15_en 

 

Предложение #2.4 

Относно:  онлайн конференция на тема „Horizon Europe: The first assessment“. Хоризонт 

Европа - най-голямата досега програма за научни изследвания на европейския съюз вече е в 

ход, след като през пролетта на настоящата година Европейската комисия започна да публикува 

първите покани за проектни предложения. Участниците в събитието ще предложат и 

дискутират първите публични оценки за хода на програмата. Дебатите ще бъдат подкрепени 

от проучвания, реализирани от екипа на Science|Business. Скоро ще бъде налична и програмата 

на конференцията.  

 

Организатор: Science|Business; 

Период на провеждане: 8. февруари – 9. февруари 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като към момента не е посочена необходимост от регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment 

 

 

https://www.fens.org/news-activities/fens-and-societies-calendar/training-event/encods-2022
https://ec.europa.eu/info/events/protect-prepare-and-transform-europe-build-forward-better-esir-virtual-seminar-2021-dec-15_en
https://ec.europa.eu/info/events/protect-prepare-and-transform-europe-build-forward-better-esir-virtual-seminar-2021-dec-15_en
https://sciencebusiness.net/events/horizon-europe-first-assessment
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Предложение #2.5 

Относно: Clarivate Analytics и Министерството на образованието и науката организират 

онлайн семинар, на който на който ще бъдат представени новостите за платформата Web 

of Science. 

Организатор: Clarivate Analytics и МОН; 

Период на провеждане: 3. декември 2021 год. 11:00 ч.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://naukamon.eu/virtualen-seminar-za-predstavyane-na-noviya-web-of-science/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 22. ноември 2021 – 26. ноември 2021) 

 

Новина #3.1 

 

На 24. ноември Европейската комисия отправи покана за проектни предложения, в рамките 

на програмата „Еразъм+“ за 2022 год. Бюджетът на програмата за академичен обмен, за 

идната година, възлиза на 3,9 милиарда евро.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6180 

 

Новина #3.2 

 

Изследователски и университетски асоциации настояват Европейската комисия да 

отложи  плановете за по-мащабно използване на еднократното финансиране по Хоризонт 

Европа. Те считат, че схемата следва да бъде подобрена. В доклад, публикуван през октомври, 

комисията анализира 500 еднократни безвъзмездни финансирания и заключи, че подходът 

работи и следва да бъде използван повече. Европейската комисия счита, че това е удачен метод 

за намаляване на бюрокрацията. Критиците на еднократното финансиране са на мнение, че са 

необходими допълнителни оценки. Според експерти, големите консорциуми, които са в 

състояние да се справят със сложно финансово отчитане, биха могли да предпочетат да 

избегнат еднократното финансиране.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/plans-expand-lump-sum-funding-horizon-europe-are-premature 

 

Новина #3.3 

 

Сега, когато Европейският съюз се стреми към повишаване резултатността на научните 

изследвания и иновациите, Европейската комисия настоява за подновен ангажимент от страна 

на държавите членки за преодоляване на дисбаланса между половете, в областта на 

https://naukamon.eu/virtualen-seminar-za-predstavyane-na-noviya-web-of-science/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6180
https://sciencebusiness.net/news/plans-expand-lump-sum-funding-horizon-europe-are-premature
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научните изследвания и иновациите. Това е идеята, заложена в Люблянската декларация за 

равенство между половете, в сферата на научните изследвания. Друг ход на Европейската 

комисия за насърчаване на равенството е изискването към всички кандидати за европейско 

финансиране да разполагат с действащ план за равенство между половете.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/ljubljana-declaration-gender-equality-aims-redress-imbalance-

research-and-innovation 

 

Линк към декларацията: 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/PSEU/Ljubljana-Declaration-on-Gender-

Equality-in-Research-and-Innovation-_endorsed_final.pdf 

 

Новина #3.4 

Правителството одобри 4,2 млн. лева за 2021 г. за изпълнението на три национални научни 

програми, одобрени през септември 2018 год. Средствата са за изпълнение през четвъртата 

година на програмите „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни 

явления и природни бедствия“, „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на 

живот“ и „Иновативни нискотоксични биологично-активни средства за прецизна медицина“ 

(БиоАктивМед). 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4511 
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