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Седмичен Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна №35  

03.05.2022 год.  

I. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ КОНКУРСИ и СТИПЕНДИИ:  

(информацията е подготвена в периода 26. април 2022 – 29. април 2022) 

Предложение #1.1 

Относно: Национален конкурс за най-добър старт-ъп за 2022 год. Конкурсът се провежда 

под патронажа на Министерството на иновациите и растежа, като допустими участници в 

него са всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст, 

имащи иновативни бизнес идеи. Една от основните цели на инициативата е да насърчи 

предприемачеството сред младите хора. Финалната фаза на конкурса ще бъде на 07. юни 2022 

год. До нея ще бъдат допуснати 10 кандидата. На финалистите ще бъде предоставена 

възможност да развият проектите си.  

Краен срок за кандидатстване: 13. май 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.fmfib.bg/bg/news/195-startira-natsionalen-konkurs-za-naydobar-mladezhki-startap-za-

2022-g 

II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ СЕМИНАРИ и СЪБИТИЯ: 

(информацията е подготвена в периода 26. април 2022 – 29. април 2022) 

Предложение #2.1 

Относно: конференция на тема “Toward a shared European data health infrastructure”. Един 

от основните приоритети на Европейската комисия, за периода 2019 – 2025 год., е изграждането 

на Европейско пространство за здравни данни, което ще повиши качеството на здравното 

обслужване и ще подпомогне разработването на успешни здравни политики. Събитието, което 

ще се случи в хибриден формат, ще предостави възможност за споделяне на информация и 

опит относно Европейското пространство за здравни данни. 

Организатор: Genopole и Scanbalt; 

Период на провеждане: 08. юни 2022 год.; 

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

Линк за детайлна информация:  

https://scanbalt.org/events/conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-

930-1400-cet-in-person-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=conference-

toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online 

https://www.fmfib.bg/bg/news/195-startira-natsionalen-konkurs-za-naydobar-mladezhki-startap-za-2022-g
https://www.fmfib.bg/bg/news/195-startira-natsionalen-konkurs-za-naydobar-mladezhki-startap-za-2022-g
https://scanbalt.org/events/conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online
https://scanbalt.org/events/conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online
https://scanbalt.org/events/conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=conference-toward-a-shared-european-data-health-infrastructure-8-june-930-1400-cet-in-person-online
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Предложение #2.2 

Относно: Информационни дни относно възможностите, които предлагат 5-те мисии на 

Европейския съюз. Информационните дни традиционно се случват онлайн. Участниците ще 

получат ценна информация за работната програма на мисиите, за финансовите правила, 

както и за начините за кандидатстване с проектни предложения. През първия ден 

фокусът ще бъде насочен към следните две мисии: Възстановяване на океаните и водите и 

Борба с раковите заболявания. Вторият ден ще бъде посветен на останалите три мисии: 

Адаптиране към изменението на климата, Климатично неутрални и интелигентни градове и 

Пакт за почвите. 

Организатор: Европейската комисия; 

Период на провеждане: 17. май 2022 – 18. май 2022; 

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

Линк за детайлна информация: 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-

days/eu-missions_en 

 

Предложение #2.3 

Относно: първите покани за проектни предложения на Инициативата за иновативно 

здравеопазване (IHI) ще бъдат публикувани през юни 2022 година. Ако искате да научите 

повече за изследователските приоритети  на IHI, ако искате да сте наясно с правилата за участие  

и с изискванията, на които трябва да отговаря всяко едно успешно проектно предложение, ако 

търсите партньори за създаване на консорциум, то участвайте в предстоящото събитие. 

Форматът на събитието ще бъде хибриден. 

Организатор: Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI); 

Период на провеждане: 14. юни 2022 год.; 

Такса участие: без такса, като предварителната регистрация е задължителна; 

 

Линк за детайлна информация:  

https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-kick-and-brokerage-event 

 

Предложение #2.4 

Относно: 5-ти симпозиум на Форума за структура и функционалност на храните (FSFF), 

който ще се проведе в Ирландия, в периода 18. септември - 21. септември 2022 год. Лекторите 

в събитието са представители както на академичните среди, така също и на хранително-

вкусовата индустрия. Ще бъдат дискутирани най-новите изследвания в областта на 

структурата на храните. Водещи компании от сферата на хранително-вкусовата 

промишленост ще презентират на участниците последните разработки в тази изключително 

динамично развиваща се област.  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://www.ihi.europa.eu/news-events/events/ihi-kick-and-brokerage-event
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Организатор: Elsevier и FSFF; 

Период на провеждане: 18. септември 2022 – 21. септември 2022;  

Линк към таксите за участие:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/food-structure-and-functionality-forum-

symposium/register 

Краен срок за изпращане на резюме: 13. май 2022 год.; 

Краен срок за ранна регистрация: 15. юли 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.elsevier.com/events/conferences/food-structure-and-functionality-forum-symposium 

Предложение #2.5 

Относно: 18-тата годишна научна конференция на Европейската организация по 

нутригеномика (NuGo), която ще се проведе в Тарагона, Испания, в периода 29. август – 01. 

септември 2022 год. Научната програма на събитието традиционно включва лекции на водещи 

специалисти от следните научни направления: нутригеномика, молекулярно хранене, 

персонализирана медицина и системна биология. 

 

Организатор: NuGo; 

Период на провеждане: 29. август 2022 – 01. септември 2022; 

Линк към регистрационната форма и таксите за участие:  

https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/nugoweek2022/registration 

Краен срок за ранна регистрация: 04. юли 2022 год.; 

Краен срок за изпращане на резюме: 01. юни 2022 год.; 

Линк за детайлна информация:  

https://www.nugo.org/nugo-week-conferences/nugo-week/ 

 

Предложение #2.6 

Относно: серия от обучения на тема „From Lab to Market - Successful Technology Transfer 

Journeys“, организирани съвместно от Европейския патентен офис и Европейското бюро за 

защита на интелектуалната собственост. Първият семинар ще бъде на 19. май 2022, като ще 

се случи изцяло във виртуална среда. Използвайки реални казуси от практиката, 

лекторите ще илюстрират на участниците в семинарите как патентите улесняват 

трансфера на технологии от лабораториите до пазара. Ще бъде разгледана Единната 

патентна система, както и нейното влияние върху малките и средни предприятия и 

университетите. Предвидена е сесия за разговори между участниците в обучението и лекторите. 

Организатор: Европейският патентен офис и Европейското бюро за защита на 

интелектуалната собственост; 

https://www.elsevier.com/events/conferences/food-structure-and-functionality-forum-symposium/register
https://www.elsevier.com/events/conferences/food-structure-and-functionality-forum-symposium/register
https://www.elsevier.com/events/conferences/food-structure-and-functionality-forum-symposium
https://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/nugoweek2022/registration
https://www.nugo.org/nugo-week-conferences/nugo-week/
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Период на провеждане: 19. май 2022 год.;  

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

 

Линк за детайлна информация:  

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/kick-event-joint-training-

series-epo-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-2022-05-19_en 

 

III. НОВИНИ и СЪБИТИЯ: 

      (информацията е подготвена в периода 26. април 2022 – 29. април 2022) 

 

Новина #3.1 

 

Инициативата за иновативно здравеопазване (IHI) публикува работни варианти на 

поканите за проектни предложения, които планира да анонсира официално през месец юни 

тази година.  По този начин заинтересованите страни ще имат повече време да намерят 

партньори, с които да изградят нужните им консорциуми. IHI планира да обяви две покани – 

една едноетапна и една двуетапна.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities 

 

Новина #3.2 

 

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага актуализирани минимални 

национални изисквания за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности във висшите училища и научните организации. Освен това МОН разработи общ 

подход за академично израстване на преподавателите в университетите и тяхната периодична 

оценка (атестация). Той се основава на единни критерии, съобразени със спецификите на 

професионалните направления и научните области.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4800 

 

Новина #3.3 

 

Европейският съвет за иновации и технологии ще финансира авангардни изследователски 

проекти, имащи потенциал за постигане на значими пробиви в пет стратегически области, със 

сумата от 145 милиона евро. Печелившите проекти са избрани измежду 403 проектни 

предложения. Изпълнението на проектите ще стартира през юли 2022 година. През същия 

месец ще бъдат отворени и нови покани за проектни предложения.  

 

Линк за детайлна информация:  

https://horizoneu.mon.bg/novini/evropejskijat-savet-za-inovacii-shte-otpusne-do-145-miliona-evro-

za-postigane-na-probiv-v-novovaznikvashtite-strategicheski-oblasti-na-tehnologiite/ 

https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/kick-event-joint-training-series-epo-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-2022-05-19_en
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/news-events/events/kick-event-joint-training-series-epo-lab-market-successful-technology-transfer-journeys-2022-05-19_en
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities
https://www.mon.bg/bg/news/4800
https://horizoneu.mon.bg/novini/evropejskijat-savet-za-inovacii-shte-otpusne-do-145-miliona-evro-za-postigane-na-probiv-v-novovaznikvashtite-strategicheski-oblasti-na-tehnologiite/
https://horizoneu.mon.bg/novini/evropejskijat-savet-za-inovacii-shte-otpusne-do-145-miliona-evro-za-postigane-na-probiv-v-novovaznikvashtite-strategicheski-oblasti-na-tehnologiite/
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Новина #3.4 

 

През следващите 10 години българската държава ще инвестира 170 млн. лв. в първия по рода 

си в Източна Европа Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии 

INSAIT. Водещите технологични компании в света Google, DeepMind и Amazon Web Services 

разпознават значимостта на INSAIT за развитието на научните изследвания и иновации в 

Източна Европа и за първи път подпомагат подобен проект в региона с над 12 милиона лева. 

Google и DeepMind ще вложат в INSAIT близо 6 милиона лева през следващите три години, a 

Amazon Web Services - близо 7 милиона лева. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.mon.bg/bg/news/4770 

 

Новина #3.5 

 

За обществено обсъждане е публикуван Проект на Постановление на Министерски съвет 

за изменение на ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на 

студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни 

организации. Датата, на която приключва общественото обсъждане е 16. май 2022 год.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6757 

 

Новина #3.6 

 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) и Европейското сътрудничество 

в областта на науката и технологиите (COST) обединяват усилия, така че да засилят 

сътрудничеството между иноватори, учени и индустрия. В духа на изграждането на новото 

европейско изследователско пространство, EIT и COST се споразумяха да си сътрудничат за 

укрепването на иновациите в Западните Балкани.  

 

Линк за детайлна информация: 

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-cost-connecting-innovation-chain-reinforcing-synergies 

 

Новина #3.7 

 

Министерският съвет на Република България одобри Споразумението за партньорство на 

страната ни в ефективното използване на европейските структурни фондове за 

програмния период 2021-2027 год. Това е важна стъпка за продължаване на преговорите с ЕК 

за одобряване на програмните документи. С 1 093 446 000 евро по „Програма за научни 

изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация“ (ПНИИДИТ) ще се 

подпомага сътрудничеството между висшите училища, научните организации и бизнеса, 

https://www.mon.bg/bg/news/4770
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6757
https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-cost-connecting-innovation-chain-reinforcing-synergies
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развитието на научната инфраструктура, технологичния трансфер, дигитализацията в 

публичния сектор и др. 

 

Линк за детайлна информация: 

https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%

D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/ 

 

 

 

https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/
https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/
https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/
https://cccinfo.bg/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0/

