Институт по биология и
имунология на размножаването

ReProForce: Обща цел: Създаване
условия
за
повишаване
изследователския
потенциал
на
ИБИР
и
възстановяване
на
лидерските му позиции в областта на
биология
и
имунология
на
репродукцията при животните и
човека в Югоизточна Европа.
Специфични цели

Повишаване
изследователския
капацитет на
ИБИР -БАН

Засилване на
техническия
капацитет на
ИБИР -БАН

Повишаване
разпознаваемостт
а на ИБИР-БАН в
България,
Югоизгочна
Европа и
интегриране в
Европейското
научно
пространство

Основни дейности
Двустранна мобилност

- 20 учени от ИБИР ще посетят
институтите-партньори в чужбина и
10 изследователи от институтитепартньори ще посетят ИБИР за
участие
в
семинари
и
научноизследователска дейност
 Откриване на нови работни
места
 Организиране на съвместни
семинари
 Закупуване на 13 нови апарата
за 4 реорганизирани лаборатории
в ИБИР
 Обучение
върху
новото
оборудване
 Абониране за научни периодики
 Създаване на научна мрежа с
партньорите
 Организиране на международни
конференции и симпозиуми
 Участие в Европейски
конференции и визити на
потенциални партньори
 Представяне на обновените
лаборатории пред научните среди и
бизнес средата
 Организиране на кръгла маса с
пациенти
 Организиране на работни срещи с
фермери
 Локални мероприятия (Отворени
врати в ИБИР-БАН, работни
семинари и срещи, посещения)
 Обновяване на информационния
портал на ИБИР публичност на
резултатите от проекта

Учредителна
среща:
дискусия
върху прегледа на изследователските
институти от Европа, които участват
в изследвания, свързани с биология и
имунология на размножаването;
определяне
на
съществуващите
проблеми, означаване на общите
интереси,
определяне
на
поконкретни изследователски теми
за сътрудничество.
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ReProForce – Работни пакети
• РП1 – Повишаване на
изследователския
капацитет на ИБИР - БАН
• РП2 – Засилване на
техническия капацитет на
ИБИР - БАН
• РП3 – Създаване на
дълготрайни мрежи
– 3.1 Задълбочаване на
стратегическите
партньорства на ИБИР
– 3.2
Подобрено
разпространяване
на
научните достижения на
ИБИР - БАН
• РП4 – Публичност на
резултатите от проекта
• РП5 – Управление и
координация на проекта
• РП6 – Външна оценка на
института

Координатор и бенефициент:
Институт по биология и
имунология на размножаването
Българска академия на науките

Дооборудване и организация
на 4 лаборатории:
Лаборатория за протеомен анализ

Подкрепен
от 8 партниращи института:
 Лаборатория по биомедицинска
ембриология – Център за изследване на
стволови
клетки,
Университет
в
Милано, Италия - Prof. F. Gandolfi
 Катедра по акушерство при
Friedrich-Schiller-Университет,
Йена,
Германия - Prof. U. Markert
 Френски национален институт по
здравеопазване
и
медицински
изследвания, Франция - Prof.G. Chaouat
 Частна болница по гинекология,
Магдебург, Германия - Prof. H. Donat
 Катедра по биологични науки при
Университета в Есекс, Англия - Prof. N.
Fernandez
 Катедра по животновъдни науки
при Университета във Wageningen,
Холандия - Prof. K. Teerds
 Катедра
по
репродукция
и
развъждане
при
Университет
по
ветеринарна медицина и репродуктивни
биотехнологии, Виена, Австрия - Dr.U.
Besenfelder
 Университетска
клиника
по
репродуктивна
медицина
и
гинекологична
ендокринология,
Магдебург, Германия - Prof. J.
Kleinstein

Лаборатория за клетъчни култури,
физичен и химичен анализ

Лаборатория
за
ин-витро
оплождане и ембрио трансфер

Лаборатория за конфокална и
светлинна микроскопия

