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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №29 

21.02.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 14. февруари 2022 – 18. февруари 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: Министерството на образованието и науката стартира процедура по набиране на 

предложения за номиниране на до осем български експерти в оценителния панел на 

Европейската програма за сътрудничество в науката и технологиите (COST). 

Предложения за номинации се приемат в областите: (1) природни науки, (2) медицински и 

здравни науки, (3) социални науки и (4) хуманитарни науки. Подборът ще се извърши в 

съответствие с изискванията на програма COST от ad hoc комисия, създадена в рамките на 

Министерството на образованието и науката. Резултатите от подбора ще бъдат оповестени 

пред кандидатите до 18. март 2022 год.; 

 

Краен срок за кандидатстване: 28. февруари 2022 год.; 

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

Линк към съобщението (раздели „Kонкурси и резултати“ или „Новини и събития“):  

https://www.mon.bg/bg/4 

Предложение #1.2 

Относно: За да подкрепи държавите членки в изготвянето и прилагането на ефективни 

политики, целящи намаляване на тежестта на основните незаразни болести, Европейската 

комисия стартира инициатива „По-здрави заедно“. Целта на инициативата е да бъдат 

открити и приложени най-добрите практики за управление на незаразните болести, така че 

да бъде подобрено здравословното състояние на европейските граждани. Петте направления 

на инициативата са: сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронични респираторни 

заболявания, психично здраве и неврологични разстройства, детерминанти на здравето. 

Правителствени и неправителствени участници са поканени да представят своите предложения 

за най-добри практики, намаляващи неравенството в здравеопазването, по някое от 

горепосочените пет направления. Най-добрите практики ще бъдат представени на специално 

събитие, организирано от Европейската комисия, като е възможно впоследствие тези 

практики да бъдат подкрепени от европейско финансиране.  

Краен срок за изпращане на предложения: 15. май 2022 год.; 

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

https://www.mon.bg/bg/4
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Линк за детайлна информация:  

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/submit-your-proposal-best-practice-non-communicable-

diseases_en 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 14. февруари 2022 – 18. февруари 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: една от инициативите на Европейския институт за иновации и технологии, наречена 

EIT Health Bootcamps, има за цел да подпомогне стартиращи компании, работещи в областта 

на здравеопазването. Програмите Bootcamps са насочени към специалисти, имащи бизнес идея 

за нов продукт в сферата на здравеопазването, намиращ се във фаза на развитие или 

изследване. За да представи програмата на заинтересованите страни, EIT Health провежда 

информационни семинари. Участниците в семинара ще получат информация относно 

замисъла на инициативата, процеса на кандидатстване и условията за допустимост.  

 

Организатор: EIT и EIT Health; 

Период на провеждане: 24. февруари 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като се изисква регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/event/bootcamps-informational-webinars/ 

Линк към Bootcamps:  

https://eithealth.eu/programmes/bootcamps/ 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн обучение Sci Fi 2022, инициирано от EIT Health. Образователните курсове са 

насочени към млади учени, интересуващи се от прехода от чисто академични изследвания 

към работа в реална бизнес среда, в сферата на фармацията и медицинските технологии. 

Участниците в обучението черпят опит от реални бизнес практики, под вещото ръководство на 

опитни ментори и експерти. Продължителността на курса е три месеца, като желаещите 

могат да избират между две програми – пълна или съкратена. Предстоят информационни 

семинари, като датите на провеждане ще бъдат оповестени скоро.  

Организатор: EIT и EIT Health; 

Период за кандидатстване: 01. март 2022 год. – 31. май 2022 год.; 

Период на провеждане на обучението: септември 2022 – декември 2022; 

Такса участие: пълна програма, с получаване на сертификат – 500,00 евро; съкратена 

програма, с получаване на сертификат – 150,00 евро;   

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/programmes/sci-fi/ 

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/submit-your-proposal-best-practice-non-communicable-diseases_en
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/news/submit-your-proposal-best-practice-non-communicable-diseases_en
https://eithealth.eu/event/bootcamps-informational-webinars/
https://eithealth.eu/programmes/bootcamps/
https://eithealth.eu/programmes/sci-fi/
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Предложение #2.3 

Относно: виртуално обучение на тема Tools for Molecular Simulation of Neuronal Signaling 

Cascades. Човешкият мозък е една от най-сложните, завладяващи и неразгадани структури. На 

участниците в този семинар ще бъдат представени изчислителни инструменти, които 

позволяват мозъчна симулация и моделиране на молекулярно и на субклетъчно ниво. 

Участниците ще получат необходимите им теоретична основа и практически опит, така че да 

прилагат тези инструменти в собствените си изследвания.  

Организатор: Human Brain Project;  

Период на провеждане: 07. март 2022 год. – 10. март 2022 год.; 

Такса участие: не е посочена такса за участие, като се изисква предварителна регистрация. 

Крайният срок за регистрация е 24. февруари 2022 год. За да се регистрирате за събитието, 

ще Ви бъде необходим акаунт в EBRAINS. 

Линк за детайлна информация:  

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/molecular-simulation-tools/ 

 

Предложение #2.4 

Относно: информационен онлайн семинар относно инициативата “Wild card”, стартирала 

преди четири години, с идеята за намиране на иновативни и работещи решения, на неотложни 

здравни предизвикателства. Всяка година “Wild card” подкрепя до две начинания, като в 

рамките на две години, всеки един от екипите бива финансиран с до 1,5 милиона евро. Освен 

на финансова подкрепа, най-добрите могат да разчитат и на менторството на 

висококвалифицирани и опитни експерти. Крайната цел е създаването на нова компания, 

посредством която идеите да бъдат трансформиране в решения на съответните  здравни 

предизвикателства. Участниците в семинара ще получат задълбочена информация относно 

концепцията на “Wild card”, процедурата за кандидатстване и критериите за допустимост.  

Организатор: EIT и EIT Health; 

Период на провеждане: 8. март 2022 год.; 

Такси участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/event/wild-card-informational-webinars/ 

Предложение #2.5 

Относно: двудневно виртуално обучение на тема EU Funding Opportunities For SMEs And 

Start Ups: Project Design And Management. Курсът е насочен към малки и средни предприятия, 

стартиращи компании, изследователски и образователни институции. Обучението е 

предназначено за тези, които биха желали да задълбочат своя опит както в писането на 

печеливши проекти, така също и в успешното им реализиране. Участниците ще узнаят как да 

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/molecular-simulation-tools/
https://eithealth.eu/event/wild-card-informational-webinars/
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идентифицират най-подходящите за тях възможности за финансиране. Ще получат ценна 

информация относно ефективното управление на един европейски проект.  

Организатор: Vocal Europe; 

Период на провеждане: 01. април 2022 год. – 02. април 2022 год.; 

Такса участие: 400,00 евро (без ДДС); 

Краен срок за регистрация: 10. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.vocaleurope.eu/product/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-start-ups-

project-design-and-management-1-2-april-2022/ 

Предложение #2.6 

Относно: двудневно онлайн обучение на тема Writing And Project Management For The New 

Erasmus+, целящо задълбочено разбиране и познаване на Европейската програма Erasmus+. 

Лекторите ще предоставят на участниците необходимите им знания и информация, така че те 

да могат да идентифицират най-подходящите за тях възможности за финансиране, да умеят да 

изготвят печеливши проектни предложения, както и да управляват успешно един вече спечелен 

проект. Обучението е предназначено за служители на университети, изследователски и 

обучаващи институции, както и към представители на частния сектор. Курсът ще бъде 

фокусиран върху кандидатстването за вече отворени покани, за безвъзмездно финансиране по 

програмата Erasmus+. 

Организатор: Vocal Europe; 

Период на провеждане: 15. април 2022 год. – 16. април 2022 год.; 

Такса участие: 400,00 евро (без ДДС); 

Краен срок за регистрация: 10. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  
https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-the-new-

erasmus-15-16-april-2022/ 

Предложение #2.7 

Относно: десети национален семинар "Интелектуалната собственост в университетите 

– нови хоризонти на академичния диалог". Форматът на провеждане на събитието ще бъде 

хибриден. Обособени са следните тематични панели: Интелектуалната собственост в 

университетите – нови хоризонти на академичния диалог; Интелектуалната собственост в 

музикалното, танцовото и изобразителното изкуство; Дигитално разделение: Е-управление, 

защита на личните данни; Младите и иновациите на бъдещето. 

Организатор: Университет по библиотекознание и информационни технологии; Академия за 

музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и 

Университетска младежка академия за управление на знания; 

https://www.vocaleurope.eu/product/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-start-ups-project-design-and-management-1-2-april-2022/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-eu-funding-opportunities-for-smes-and-start-ups-project-design-and-management-1-2-april-2022/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-the-new-erasmus-15-16-april-2022/
https://www.vocaleurope.eu/product/training-proposal-writing-and-project-management-for-the-new-erasmus-15-16-april-2022/
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Период на провеждане: 18. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като крайният срок за подаване на заявка за участие (заглавие и 

резюме на български и английски език) е 27. февруари 2022 год.; 

Линк към електронния формуляр за подаване на заявка:  

https://forms.gle/4LFXWfgV7qA2a9Wo6 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 14. февруари 2022 – 18. февруари 2022) 

 

Новина #3.1 

 

На сайта на Европейския институт за иновации и технологии бе публикувана информация 

относно десетте стартиращи компании, които продължават към финала на конкурса за 

намирането на невротехнологични решения, целящи подобряване качеството на живот на 

хората, засегнати от болестта на Алцхаймер. Преди финала на конкурса, който ще бъде 

през лятото, екипите на избраните десет компании ще преминат през тримесечно обучение. 

Съревнованието е инициирано от EIT Health и Biogen.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/10-start-ups-progress-finals-eit-healths-neurotechprize 

 

Новина #3.2 

 

В резултат на проучването на Science|Business, имащо за цел да оцени първата година от Horizon 

Europe, Европейската комисия работи върху прецизиране на следващия набор от покани, 

които се очаква да бъдат отворени през следващите две години – 2023 и 2024.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/commission-research-chief-says-tweaks-horizon-europe-are-pipeline 

 

 

 

https://forms.gle/4LFXWfgV7qA2a9Wo6
https://eit.europa.eu/news-events/news/10-start-ups-progress-finals-eit-healths-neurotechprize
https://sciencebusiness.net/news/commission-research-chief-says-tweaks-horizon-europe-are-pipeline

