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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №33 

04.04.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ:  

(информацията е подготвена в периода 28. март 2022 – 01. април 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: Фонд „Научни изследвания“ публикува покана за участие в конкурс в рамките на 

програма M-ERA.NET. Програмата предоставя възможности за дългосрочно сътрудничество 

между научноизследователски колективи в областта на материалознанието, природните и 

инженерните науки. В консорциума участват 35 национални финансиращи организации, от 33 

държави. Формулирани са шест тематични области, като едната от тях е: нови 

стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в 

медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications).  

Проектните предложения следва да са подготвени и подадени от консорциум, в който трябва 

да участват научни колективи от поне три европейски държави, представени от 

съответните финансиращи организации. Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за 

предстоящата конкурсна сесия е в размер на 750 000 лв. Предвижда се да бъдат финансирани 

до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 250 000 лв. Срокът на 

изпълнение на проектите ще бъде от 24 до 36 месеца. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 15. юни 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fni.bg/?q=node/1414 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 28. март 2022 – 01. април 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: онлайн семинари, представящи програмата Sci Fi 2022, инициирана от EIT Health. 

Информация относно тази програма, целяща подкрепата на млади учени при прехода им от 

чисто академични изследвания към работа в реална бизнес среда, бе включена в брой 29-ти 

на нашия информационен бюлетин. Ако желаете да научите повече подробности за тази 

инициатива на EIT Health и да прецените дали тя би могла да Ви бъде полезна, включете се в 

един от двата информационни семинара. 

Организатор: EIT Health; 

Период на провеждане: 08. април 2022 год. или 02. май 2022 год.; 

https://www.fni.bg/?q=node/1414
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Такса участие: без такса, като се изисква предварителна регистрация; 

Линк за детайлна информация: 

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

 

Предложение #2.2 

Относно: онлайн семинар на тема “EIC Funding Programs for Life Science Research and 

Business Development”, целящ да предостави информация относно възможностите за 

финансиране от Европейския съвет за иновации и технологии (EIC).  След приемането на 

работната програма на Европейския съвет за иновации и технологии за 2022 год., на 01. март 

Европейската комисия откри нови възможности за финансиране, възлизащи на стойност над 

1.7 милиарда евро. Вниманието ще бъде фокусирано върху две от програмите на EIC: 

Accelerator и Pathfinder. Програмата Pathfinder е насочена към мултидисциплинарни 

изследователски екипи, които предприемат визионерски изследвания с потенциал за 

технологични пробиви във всяка област (грантове до 3 милиона евро по EIC Pathfinder). EIC 

Accelerator предоставя значителна финансова подкрепа за най-иновативните европейски 

компании чрез смесено финансиране, включващо грант и инвестиции. Програмата е 

разработена за МСП и стартиращи компании, които разработват радикални иновации с висок 

риск, голямо въздействие и потенциал за глобален растеж. 

 Организатор: EurA и Scanbalt;  

Период на провеждане: 13. април 2022 год.; 

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

Линк за регистрация:  

https://scanbalt.org/events/workshop-eic-funding-programs-for-life-science-research-and-business-

development-13-april-2022-1500-1730-cest-online/ 

 

Предложение #2.3 

Относно: онлайн семинар, организиран от Европейската университетска асоциация, на който 

ще бъдат представени резултатите от Тематичните партньорски групи (TPG) за 2021 год., 

работили по темата за въвеждане на подобрените дигитално обучение и дигитално 

преподаване в европейските университети. Всяка година, в търсене на най-добрите 

практики, Тематични партньорски групи за обучение и преподаване събират група от избрани 

университети, членки на EUA, за да обсъждат и изследват практиките на обучение и 

преподаване на институционално ниво. Сред основните въпроси, които ще бъдат дискутирани 

по време на предстоящия семинар са: какво са научили висшите учебни заведения от 

обучението и преподаването в електронна среда,  пред какви предизвикателства по 

отношение на учебните програми и оценяването ще бъдат изправени университетите в 

предстоящото „ново нормално“? 

 

Организатор: Европейската университетска асоциация; 

https://eithealth.eu/programmes/sci-fi/
https://scanbalt.org/events/workshop-eic-funding-programs-for-life-science-research-and-business-development-13-april-2022-1500-1730-cest-online/
https://scanbalt.org/events/workshop-eic-funding-programs-for-life-science-research-and-business-development-13-april-2022-1500-1730-cest-online/
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Период на провеждане: 21. април 2022 год.; 

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://eua.eu/events/232-embedding-delt-digitally-enhanced-learning-and-teaching-into-curriculum-

and-assessment.html 

 

Предложение #2.4 

Относно: едногодишно докторантско обучение BeHealSy, фокусирано върху 

биомедицинското инженерство и здравните системи. Модулът е инициатива на EIT Health 

и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Завършилите BeHealSy ще 

придобият нужните им знания и умения, така че успешно да трансферират резултати от 

научни изследвания в иновации и предприемачески инициативи. Обучението има две 

издания: пролетно и есенно.  

Период за кандидатстване за пролетното издание: 15. март 2022 год. – 01. май 2022 год.; 

Период за кандидатстване за есенното издание: 01. юни 2022 год. – 15. август 2022 год.; 

Организатор: EIT Health и партньорски университети; 

Такса участие: без такса; 

Линк за детайлна информация:  

https://eithealth.eu/programmes/behealsy/ 

 

Предложение #2.5 

Относно: общоевропейски семинар “GLOBAL EUROPE SEMINAR: Uncertain Future?!”. 

Събитието ще се проведе в Залцбург, в периода 06. май 2022 год. – 07. май 2022 год. В 

конференцията ще вземат участие лидери, политици, както и представители на 

академичните среди, бизнеса и културата. Всички те ще обсъдят актуалната европейска и 

световна конюнктура, стремейки се да очертаят бъдещите стратегически политики на Европа. 

Събитието ще бъде достъпно за обществеността чрез видео стрийминг.  

 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 06. май – 07. май 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://ec.europa.eu/info/events/global-europe-seminar_en 

 

Предложение #2.6 

Относно: Международен конгрес по болестта на Паркинсон и двигателните 

разстройства, който ще се проведе в Мадрид, в периода 15. септември 2022 год. – 18. 

септември 2022 год. Събитието ще събере хиляди клиницисти, изследователи и стажанти, 

https://eithealth.eu/programmes/behealsy/
https://ec.europa.eu/info/events/global-europe-seminar_en
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обединени от общия интерес както към най-новите изследвания в областта на двигателните 

разстройства, така също и към намирането на успешни методи за диагностика и лечения на тези 

заболявания. Форматът на събитието ще бъде хибриден. Организаторите планират възможност 

за онлайн участие и виртуален достъп до образователно съдържание. Регистрация за конгреса 

е възможна от 04. април 2022 год. 

 

Организатор: MDS; 

Период на провеждане: 15. септември 2022 год. – 18. септември 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://www.mdscongress.org/Attend/Register 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.mdscongress.org/ 

 

Предложение #2.7 

Относно: 14th World Stroke Congress, който ще се проведе в Сингапур, в периода 26. октомври 

2022 год. – 29. октомври 2022 год. Организаторът на събитието – Световната организация по 

инсулт, планира форматът на конгреса да бъде изцяло присъствен. Работната програма, която 

включва най-актуалните теми и въпроси от областта на инсулта, е така структурирана, че да 

позволява повече съвместна работа в мрежа, повече съвместни дискусии и обучения.  

Организатор: Световната организация по инсулт; 

Период на провеждане: 26. октомври 2022 год. – 29. октомври 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 02. август. 2022 год.; 

Линк към таксите за участие:  

https://worldstrokecongress.org/register/ 

Линк за детайлна информация:  

https://worldstrokecongress.org/welcome/ 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 28. март 2022 – 01. април 2022) 

 

Новина #3.1 

За 2021 година, посредством програмата "Мария Склодовска-Кюри" и постдокторантски 

стипендии, Европейската комисия ще подкрепи 1156 опитни изследователи с общата сума от 

242 милиона евро. Първите проекти се очаква да стартират най-рано през април 2022 година. 

Следващият кръг на финансиране предстои скоро. Планираната дата, на която се очаква да 

бъде отворена поканата за проектни предложения е 13. април 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-

postdoctoral-fellowships-applicants 

https://www.mdscongress.org/Attend/Register
https://www.mdscongress.org/
https://worldstrokecongress.org/register/
https://worldstrokecongress.org/welcome/
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-postdoctoral-fellowships-applicants
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/news/msca-awards-eu242m-to-the-2021-postdoctoral-fellowships-applicants
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Новина #3.2 

 

Science|Business публикува нови проекти на работни програми по Horizon Europe, 

циркулиращи между различни университети и изследователски институти. Все още 

неодобрените програми предоставят информация за предстоящи покани за финансиране на 

изследвания в областта на климата, в сферата на подобряването на научните постижения в по-

бедните страни на Европейския съюз, както и в укрепването на изследователските 

инфраструктури.  

 

https://sciencebusiness.net/news/draft-work-programmes-climate-widening-and-research-

infrastructures-leaked 

 

Новина #3.3 

Панелът за наука и иновации към Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI) вече е 

сформиран и проведе своите първи работни срещи на 31. март и на 01. април. Били са 

обсъдени научните приоритети на Инициативата за иновативно здравеопазване, както и 

евентуалните теми на първите покани за проектни предложения. Членовете на новия 

управителен орган на IHI се отличават с богат научен и професионален опит.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/ihi-science-and-innovation-panel-members-named 

 

Новина #3.4 

На 22. март 2022 год. между България и Северна Македония бе подписана двустранна 

Програма за сътрудничество в областта на образованието. Студенти от България и Северна 

Македония ще могат да се обучават безплатно във висше училище от съседната държава. Всяка 

година правителствата на двете страни ще финансират до четири стипендии, които ще покриват 

пълното следване за бакалавър или магистър. Отделно ще се осигуряват и до пет стипендии за 

по един семестър. За тях ще могат да кандидатстват желаещите да учат във всички специалности 

без медицинските и тези по изкуства и спорт. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4734 

 

Новина #3.5 

Българският портал за отворена наука BPOS се нареди сред най-сигурните и надеждни 

хранилища за научна информация в света, след като беше сертифициран по международните 

стандарти на CoreTrustSea. Българският портал за отворена наука е със свободен достъп и 

позволява на родни и чуждестранни учени да се възползват от над 27 000 дисертации, научни 

статии, монографии и други публикации на български и английски език. 

 

Линкове за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4733 

https://sciencebusiness.net/news/draft-work-programmes-climate-widening-and-research-infrastructures-leaked
https://sciencebusiness.net/news/draft-work-programmes-climate-widening-and-research-infrastructures-leaked
https://www.ihi.europa.eu/news-events/newsroom/ihi-science-and-innovation-panel-members-named
https://www.mon.bg/bg/news/4734
https://www.mon.bg/bg/news/4733

