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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №31 

14.03.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 01. март 2022 – 11. март 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: на 8. март бе публикувана поканата за деветото издание на конкурса на ЕС за жени 

новатори. Целта на инициативата е да бъдат отличени жени предприемачи, които са успели да 

реализират своите иновативни идеи на пазара, да получат обществено признание, 

вдъхновявайки други жени да последват техния пример. Въпреки че жените са все по-активни 

и успешни в научните изследвания, все още има твърде малко жени, основатели на иновативни 

компании.  

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания: 

 да пребивават в държава членка на Европейския съюз или в държава, асоциирана към 

Рамковата програма за изследвания; 

 да са основатели или съоснователи на действаща компания, която е регистрирана преди 

01. януари 2020 год.; 

 кандидатите в категорията „Изгряващи новатори“ трябва да бъдат на възраст под 35 

година (трябва да са родени на или преди 01. януари 1987 год.). 

Краен срок за кандидатстване: 18. август 2022 год. Кандидатурите се подават посредством 

системата за електронно подаване на документи; 

Награда: тази година в съревнованието са обособени две категории – „Жени новатори“ и 

„Изгряващи новатори“. В категорията „Жени новатори“ ще бъдат връчени три награди, всяка 

една възлизаща на 100 000,00 евро. Три ще бъдат наградите и във втората категория, всяка от 

по 50 000,00 евро.  

Линк за детайлна информация:  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en 

Предложение #1.2 

Относно: покана за проектно предложение EIC Transition Challenge: RNA-based therapies and 

diagnostics for complex or rare genetic diseases; 

Дата на отваряне на поканата: 01. март 2022 год.; 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 04. май 2022, 28. септември 2022; 
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Финансиране: Horizon Europe Framework Programme (HORIZON); 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-

03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=3109

4501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-

%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destin

ation=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLt

e=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null

;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 

Предложение #1.3 

Относно: възможности за кандидатстване с проектни предложения за грантове от 

Националната природонаучна фондация на Китай към Изследователския фонд за 

международни учени (ИФМУ). Фондът е насочен към международни учени, които са готови да 

провеждат фундаментални изследвания в континенталната част на Китай.  ИФМУ е отворен за 

всички изследователски области в рамките на обхвата на финансиране на ИФМУ, които 

включват: математика и физика, химия, здравни науки, науки за живота, науки за Земята, 

инженерни науки и материалознание, информационни науки, науки за управление и 

интердисциплинарни науки.  

Краен срок за кандидатстване: 20. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/international/D5/2021/04-02/231.html 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 01. март 2022 – 11. март 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: втори информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на 

уязвими групи за достъп до висше образование“. Управляващият орган на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год. отправя покана към 

заинтересованите страни за участие във втория онлайн информационен ден по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими 

групи за достъп до висше образование“, по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно 

социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 год.  

 

Организатор: Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 год.; 

Период на провеждане: 17. март 2022 год., от 10:00 часа; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-transitionchallenges-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/international/D5/2021/04-02/231.html
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Такса участие: без такса. Необходима е предварителна регистрация, която може да бъде 

направена най-късно до 16. март 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1028 

 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн семинар, който е част от програмата на проекта LOTUS – „Лидерство и 

организация на преподаването и усвояването на знания в европейските университети“, 

съфинансиран от програма Еразъм +. Събитието ще предостави на участниците поредица от 

интервюта с експерти на национално ниво. Това ще даде на заинтересованите страни поглед 

върху процесите на преподаване и обучение в университетите в различните държави членки. 

Ще бъдат направени констатации, ще бъдат дискутирани възможностите за подобряване на 

процесите на преподаване и усвояване на знания в европейските университети.  

Организатор: Европейската университетска организация; 

Период на провеждане: 31. март 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://eua.eu/events/226-national-developments-in-learning-and-teaching-in-europe.html 

 

Предложение #2.3 

Относно: отворената регистрация за EIT Jumpstarter - една от най-успешните програми на 

Европейския институт за иновации и технологии за подпомагане на стартиращи компании. 

Стратегическата цел на инициативата е да подпомогне устойчивото развитие на държавите 

от Централна, Източна и Южна Европа. Разработена е с идеята да подкрепи учените 

новатори в процеса на превръщане на тяхната иновативна идея, родила се в лабораториите, в 

продукт, намерил успешна пазарна реализация. Одобрените кандидати ще имат възможността 

да се възползват от знанията и опита на висококвалифицирани експерти. Най-добрите екипи, 

във всяка една категория, ще получат награда в размер на до 10 000,00 евро. Програмата е 

подпомагана от шестте Общности на знанието на EIT - EIT Health, EIT RawMaterials EIT Food, 

EIT InnoEnergy, EIT Manufacturing и EIT Urban Mobility.  

Организатор: EIT; 

Краен срок за кандидатстване: 10. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса. Участницните в програмата ще получат подкрепа за покриване на 

разходите за пътуване и настаняване.  

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/opportunity/eit-jumpstarter-registration-is-open/ 

 

http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1028
https://eua.eu/events/226-national-developments-in-learning-and-teaching-in-europe.html
https://eithealth.eu/opportunity/eit-jumpstarter-registration-is-open/
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Предложение #2.4 

Относно: онлайн семинар, фокусиран върху Директива (ЕС) 2019/790, приета от 

Европейския парламент през 2019 год. Директивата, касаеща авторското право и сродните 

му права в цифровия единен пазар, следваше да бъде въведена в законодателствата на 

държавите членки на ЕС до 07. юни 2021 год. Директива (ЕС) 2019/790 е част от цялостната 

стратегия на ЕС за актуализиране на набора от законодателни инструменти, регулиращи 

системата на интелектуална собственост в общността. В нея са заложени задължения на 

държавите членки да въведат разнообразни правила във връзка с използването на закриляни от 

авторско право обекти за научни и образователни цели, използване на произведения извън 

търговско обращение, правата на издателите на онлайн пресата и други. 

Организатор: Европейският съвет за иновации и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия; 

Период на провеждане: 20. април 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като е нужна предварителна регистрация; 

Линк към електронния формуляр за подаване на заявка:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-

copyright-directive_en 

 

Предложение #2.5 

Относно: EIT Health публикува покана за две образователни програми в сферата на 

иновациите и предприемачеството. Целта е обучаване на талантливи и можещи 

предприемачи в областта на здравеопазването, които да стартират създаването на успешни 

компании. Програмите са съфинансирани от Европейския съюз. Програмите са насочени към 

консорциуми, отговарящи на определени условия.    

Организатор: EIT Health; 

Краен срок за кандидатсване: 22. април 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/opportunity/entrepreneurship-training-and-education-call/ 

 

Предложение #2.6 

Относно: онлайн семинар относно интелектуалната собственост в сферата на 

биотехнологиите. Областта на биотехнологиите се счита за една от най-иновативните области 

по отношение на разработването на нови технологични приложения. Защитата на 

биотехнологичните изобретения чрез подходящи права върху интелектуалната собственост е 

от изключително значение, поради тясната връзка между иновациите и разработването на нови 

продукти.  

Организатор: European IP Helpdesk; 

Период на провеждане: 11. май 2022 год.; 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-copyright-directive_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinarthe-new-copyright-directive_en
https://eithealth.eu/opportunity/entrepreneurship-training-and-education-call/
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Такса участие: без такса, като е необходима предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-

biotechnology_en 

 

Предложение #2.7 

Относно: работна среща за млади изследователи, инициирана от HBP и EBRAINS, 

подкрепена от Университета в Копенхаген. Учените, намиращи се в началото на своята 

кариера, които решат да участват в събитието ще бъдат запознати със същността и 

възможностите на  Научноизследователската структура EBRAINS. Освен възможност за 

трупане на опит от висококвалифицирани експерти, събитието ще бъде чудесна възможност за 

всички участници да обменят информация и впечатления със свои връстници.  

Организатор: HBP, EBRAINS и University of Copenhagen; 

Период на провеждане: 16. май 2022 год.; 

Място на провеждане: Копенхаген, Дания; 

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

Краен срок за регистрация: 09. май 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.humanbrainproject.eu/en/education/YRE2022-Denmark/ 

Предложение #2.8 

Относно: годишния конгрес на Европейската академия по неврология. Събитието е 

ежегодно и традиционно среща около 6000 невролози, учени и клиницисти, като им предоставя 

възможност да обсъдят последните новости в областта на неврологията. Форматът на 

тазгодишната среща, която ще се проведе във Виена, ще бъде хибриден. Темата на 

встъпителната лекция е „Нов подход към болестта на Алцхаймер – превръщането на една идея 

в реалност“.  

Организатор: Европейската академия по неврология (EAN); 

Период на провежданe: 25. юни 2022 год. – 28. юни 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 27. април 2022 год.; 

Такси за участие: 

https://www.ean.org/congress2022/register/register/group-registration#c9645 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.ean.org/congress2022 

 

 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/eu-webinar-ip-biotechnology_en
https://www.humanbrainproject.eu/en/education/YRE2022-Denmark/
https://www.ean.org/congress2022/register/register/group-registration#c9645
https://www.ean.org/congress2022
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Предложение #2.9 

Относно: 15-та Европейска конференция по обществено здраве, която тази година ще се 

проведе в Берлин, в периода 09. ноември 2022 год. – 12. ноември 2022 год. Тазгодишната тема 

на събитието е „Укрепване на здравните системи: подобряване на здравето на населението и 

подготовка за неочакваното“. Събитието ще се случи в присъствен формат. Периодът за 

подаване на резюмета е 01. февруари 2022 год. – 01. май 2022 год. Налична е менторска 

програма, предоставяща възможност на млади и/или по-малко опитни лица, подаващи  

резюмета да получат обратна връзка от опитни рецензенти. Регистрация за събитието ще 

бъде възможна от 01. април 2022 год. 

Организатор: Европейската асоциация по обществено здраве; 

Период на провеждане: 09. ноември 2022 год. – 12. ноември 2022 год.; 

Такса участие: предстои публикуване на таксите на сайта на конференцията; 

Линк за детайлна информация:  

https://ephconference.eu/ 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 01. март 2022 – 11. март 2022) 

 

Новина #3.1 

Множество университети стартираха разнообразни инициативи в подкрепа на изследователи, 

учени и студенти, засегнати от военните действия в Украйна. Обединена в своите действия, 

академичната общност търси начини да подпомогне украинските изследователи, 

преподаватели, университетски служители и студенти, така че да продължат по някакъв 

начин живота и кариерата си, доколкото това е възможно.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.the-guild.eu/news/2022/time-for-action-universities-supporting-researcher.html 

 

Новина #3.2 

Европейската комисия спря плащанията към руски институции, участващи в проекти за 

научни изследвания и иновации, финансирани от ЕС. Освен това ЕС няма да стартира нови 

проекти за сътрудничество с руски университети, изследователски институти и компании. 

Европейската университетска асоциация (EUA) реши да преустанови контактите и 

сътрудничеството с правителствените агенции в Русия и с всяка друга страна, подкрепяща 

инвазията в Украйна. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/eu-suspends-research-payments-russian-partners 

 

 

 

https://ephconference.eu/
https://www.the-guild.eu/news/2022/time-for-action-universities-supporting-researcher.html
https://sciencebusiness.net/news/eu-suspends-research-payments-russian-partners
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Новина #3.3 

Европейската научна общност продължава преустановяването на връзките си с Русия и 

Беларус. Холандия обяви, че замразява всички научни и образователни връзки с двете държави.  

Словения също е готова да вземе подобно решение. Германия първа тръгна в тази посока, като 

прекъсна всички връзки с руските университети, въпреки че насърчи своите учени да поддържат 

връзка с руските си колеги. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://sciencebusiness.net/news/science-community-continues-cutting-links-russia-and-belarus 

 

Новина #3.4 

За четвърта поредна година, в периода 16. май 2022 – 20. май 2022, ще се проведе Европейската 

седмица на общественото здраве. Седмицата, превърнала се вече в традиция, тази година ще 

се случи под мотото „Здравето през целия живот“. Като организатор на събитието, Европейската 

асоциация по обществено здраве призовава институции, здравни специалисти и обикновени 

граждани да се включат в инициативата като организират собствени събития, 

популяризират седмицата или като се присъединят като участници. Заинтересованите 

страни, решили да се включат в инициативата чрез организирането и провеждането на собствени 

събития, е желателно да попълнят формуляра за подаване на събитие най-късно до 06. май 

2022 год. Така събитието ще бъде включено в официалния календар на Европейската 

седмица на общественото здраве. Мащабното мероприятие е подкрепено от Световната 

здравна организация и Европейския съюз. 

 

Линкове за детайлна информация: 

https://hadea.ec.europa.eu/events/european-public-health-week-2022_en 

 

Новина #3.5 

Третото издание на Международната конференция „Биомедицински иновации и 

приложения“ (BIA-2021) ще се проведе във Варна, в периода 02. юни 2022 год. – 04. юни 2022 

год. Участието в конференцията предоставя възможности за обмяна на идеи и опит в областта 

на биомедицината, комуникационната и компютърна техника, електрониката и ИТ иновациите, 

както и за създаване на по-тесни връзки между академичната общност и бизнеса. Срокът за 

подаване на научни доклади е удължен до 21. март 2022 год. 

 

Линк към сайта на конференцията:  

http://biaconf.tu-varna.bg/ 

 

Новина #3.6 

Медицинският университет в Плевен ще закупи терен, върху който ще построи сграда за 

бъдещия си факултет по ветеринарна медицина. Правителството възложи на ректора на 

висшето училище да сключи договор за придобиване в полза на държавата на 22 454 кв. м. в 

Плевен. 

Линк за детайлна информация: https://www.mon.bg/bg/news/4703 

https://sciencebusiness.net/news/science-community-continues-cutting-links-russia-and-belarus
https://hadea.ec.europa.eu/events/european-public-health-week-2022_en
http://biaconf.tu-varna.bg/
https://www.mon.bg/bg/news/4703

