
Регламент	  
за	  финансово	  подпомагане	  на	  членове	  на	  БДББ	  

за	  участие	  в	  годишния	  конгрес	  на	  ERS	  в	  Амстердам	  	  на	  26-‐30	  септември	  
	  

През	  2015	  г.	  Българското	  дружество	  по	  белодробни	  болести	  с	  любезното	  съдействие	  
на	   BoeringerIngelheim,	   България	   ще	   предостави	   3	   гранта	   (златен,	   сребърен	   и	  
бронзов)	  за	  участие	  в	  годишния	  конгрес	  на	  ERS	  в	  Амстердам	  	  на	  26-‐30	  септември.	  

Грантовете	  могат	  да	  бъдат	  ползвани	  от	  активни	  членове	  на	  БДББ	  (платили	  членския	  
си	   внос	   за	   предходната	   година)	   разработващи	   научна	   тематика	   в	   областта	   на	  
профилактиката,	   диагностиката,	   клиниката	   и	   лечението	   на	   респираторните	  
заболявания.	  

Кандидатите	  трябва	  да	  са:	  

1. Първи	  или	  представящ	  автор	  на	  подаденото	  резюме	  
2. Да	  не	  са	  на	  възраст	  над	  40	  г.	  към	  момента	  на	  кандидатстването	  
3. Да	  не	  са	  ползвали	  форма	  на	  спонсорство	  от	  БДББ	  за	  предишната	  година	  
4. Да	  не	  	  са	  спонсорирани	  по	  друг	  начин	  	  (фармацевтични	  фирми,	  грант	  от	  ERS	  и	  

др)	  

Процедура	  по	  селекция:	  

1. Молби	  за	  спонсорство	  до	  УС	  на	  БДББ	  	  ще	  се	  приемат	  до	  31.05.2015	  г	  на еmail 
brsnet@hotmail.com.	  

2. Разглеждане	  на	  документите	  
3. Одобрените	  кандидати	  ще	  бъдат	  уведомени	  до	  30.06.2015	  г.	  

Кандидатите	   трябва	   да	   представят	   автобиография,	   мотивационно	   писмо	   (до	   една	  
страница)	   заедно	   с	   официално	   потвърждение	   за	   подадено	   резюме	   на	   годишния	  
конгрес	  на	  ERS.	  Предимство	  ще	  имат	  кандидати,	  които:	  

§ Представят	  част	  от	  дисертационните	  си	  разработки.	  
§ Разработват	  нова	  за	  страната	  тематика.	  
§ Участват	  с	  повече	  от	  едно	  резюме.	  

Размерът	  на	  финансовото	  подпомагане	  ще	  се	  базира	  на	  качествата	  на	  представеното	  
резюме/резюмета:	  

Златен	  грант	  –	  сума,	  покриваща	  разходите	  по	  пътуване,	  настаняване	  и	  регистрация	  
на	  конгреса	  
Сребърен	  грант	  -‐	  сума,	  покриваща	  разходите	  по	  настаняване	  и	  регистрация	  на	  
конгреса.	  
Бронзов	  грант	  -‐	  сума,	  покриваща	  разходите	  по	  регистрация	  на	  конгреса.	  



	  

	  

Key	  dates	  ERS	  congress	  2015	  

Date Activity 

Mid-December, 
2014 

• Opening of the online abstract submission 
• Applications open for Abstracts Travel Grants and ERS 

Sponsorship 

5 January, 2015 Deadline for submitting Hot Topics, Grand Round, Year in Review 
sessions 

February, 2015 
Announcement of the 2015 Educational Programme (Postgraduate 
Courses, Meet the expert, How to, Case based, Educational Skills 
Workshops) 

13 February, 2015 Deadline abstracts submission 

28 February, 2015 Deadline for online application and nomination for Gold Medals, Main 
Awards and Specific Grant 

March, 2015 Advance Programme of the Congress is available online 

31 March, 2015 Deadline for submitting Lunchtime Sessions and Clinical Trials 

April, 2015 Opening of the early-bird registration (exact date to be confirmed) 

1-31 May, 2015 Submission for Late-Breaking Abstracts (a submission fee is applied) 

June, 2015 
Authors notified of abstract acceptance from the first round of 
submissions (13 February deadline). This includes the free communication 
session format, type and schedule. 

July, 2015 Early-bird registration deadline (exact date to be confirmed) 

August, 2015 Congress Programme App available for download 

26-30 Sep, 2015 ERS International Congress 2015, Amsterdam  
 
	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  


