ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Електронен бюлетин
„Научнопроектна
дейност“
Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.

Проф. д-р Невена Милева
„Проекти, научни и приложни програми“

Бюлетинът съдържа информация относно:
-Международни инационални програми иинициативи;
-Възможностизаучастиевобучения,семинари, уебинари и
другиважни мероприятия;
-Актуални новини исъбития;

-Полезнаинформация.

Уважаеми колеги,
С настоящия бюлетин екипът на Поделение
«Научнопроектна дейност» си постави за цел да
предоставя на научните звена важна и полезна
информация и чрез съвместните ни усилия и
ефективно сътрудничество да допринесем за
създаване на иновативна, модерна и динамична
университетска среда.
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи
Call for proposals for access to integrated multidisciplinary
facilities for Materials and Biomaterials
Европейският консорциум за
научноизследователска инфраструктура
предлага достъп до повече от 50 различни
и допълващи се съвременни технически
съоръжения и лаборатории за поддръжка,
които са разположени в 10 държави.
Кандидатите подават проектни
предложения за получаване на безплатен
достъп. Подробно описание на наличните
съоръжения можете да намерите тук:
Labs and Instruments - Ceric (cericeric.eu)
За да кандидатствате, последвайте линка
“Submit a new CERIC proposal” in the
VUO: (https://vuo.elettra.trieste.it/)

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи
Horizon Europe Sneak
Peek – Pillars II & III

След официалното събитие за старта на Програма «Хоризонт Европа» на 2 февруари
Националната агенция за иновации, в сътрудничество с другите агенции от мрежата
PERIN, ще организира тематични сесии в периода
8 - 19 февруари, свързани със Стълб II (Глобални предизвикателства и
конкурентоспособност на промишлеността в Европа) и Стълб III (Иновативна Европа).
Програма:
8 February, 14h30 -16h30 – Opening session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillars II & III – General session introducing the Horizon
Europe framework focused on Pillars II and III
9 February, 10h00 -12h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 4: Digital, Industry and Space + DEP +
CEF
9 February, 14h30 -16h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 2: Culture, Creativity and Social Inclusion
10 February, 10h00 – 11h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 3: Civil Security for Society
10 February, 14h30 – 16h10 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar III – Innovative Europe (EIC, EIE e EIT)

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи
Horizon Europe Sneak
Peek – Pillars II & III
11 February, 10h00 – 11h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 6: Food,
Bioeconomics, Natural Resources, Agriculture and Environment
11 February, 14h30 – 16h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 1: Health
12 February, 10h00 – 11h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Pillar II – Cluster 5: Climate, Energy,
and Mobility
19 February, 10h30 – 12h30 – Thematic Session
Horizon Europe Sneak Peek – Legal and Financial Issues

За допълнителна информация и регистрация в избрана тематична
сесия посетете:
Horizon Europe Sneak Peek - Pillars II & III - Perin

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи

Interactive workshop
HESS project and case
studies
Организиран от: Литва и
Северна Нидерландия

Резултатите от проучванията
ще бъдат анализирани и
дискутирани по време на
семинара. Освен това ще бъде
обсъдено как да се повиши
ролята на институциите за
висше образование, тяхната
научноизследователска и
иновационна инфраструктура,
така че да имат по-голям
принос за регионалното
развитие.
За допълнителна информация:
Interactive workshop

Новият европейски Bauhaus е творческа и
интердисциплинарна инициатива, създаваща
пространство за срещи, за да се проектира бъдещ
начин на живот, разположен на кръстопът между
изкуството, културата, социалното приобщаване,
науката и технологиите.
Присъединете се, ако искате да се свържете с
нарастваща общност, която се интересува от
създаването на атрактивни и полезни места за
съвместен живот след пандемията.
New European Bauhaus
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности заучастие вобучения,
семинари, уебинари идруги важни мероприятия

Покана за участие с проектни
предложения в конкурс по
Програма Urban
Transformation Capacities –
ENUTC

Фонд „Научни изследвания“ отправя
покана за участие в конкурс.
Подробна информация е публикувана
на интернет страницата:
Покана за участие

Information webinar in ERA-NET
Cofund Urban Transformation
Capacities

На 18 февруари 2021 г. ще бъде
организиран информационен
уебинар, във връзка с обявения
конкурс. Допълнителна
информация и линк за регистрация
са достъпни на следния адрес:
Information webinar
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Актуални новини и събития
Втори годишни награди на Изявени студенти от цялата
страна ще бъдат наградени в
Фондация „Евгений
няколко направления – за
Мосинов“
отличен успех и за активно
участие в национални и
общински състезания,
олимпиади и др.
За допълнителна информация:
Втори годишни награди
Mentoring Programme “Shape
the future of a Researcher
coming to Europe”
Менторската програма е разработена
в рамките на проекта
EURAXESS TOP IV „Отворен за света“.
Програмата е достъпна за изследователи от цял свят
и от всяка научна област.
За допълнителна информация:
Mentoring Programme
ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Новини

OECD Science, Technology and Innovation
Outlook 2021 - Insights for EU policy debates
12 February, 14h00 – 15h30 (CET), Online Event
Това събитие се организира съвместно от Генерална
дирекция „Изследвания и иновации“ на ЕК и
Дирекция „Наука, технологии и иновации“ на ОИСР
и има за цел да предостави „нови идеи за
политическите дебати на ЕС“.
OECD Science, Technology and Innovation
Outlook 2021

EEFIG Plenary meeting 2021
Пленарната среща е планирана да се проведе
дистанционно наа 9-10 February 2021.
Това ще бъде поводът за обсъждане на добрите
резултати от различните работни потоци през 2020 г.
и за изготвяне на възможни пътища за дейността на
EEFIG през 2021 г. и поглед към целта за 2030 г.
EEFIG Plenary meeting 2021
ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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EU Green Week 2021
“ZERO POLLUTION
for healthier people and planet”

31st May - Opening Event, Lahti – Finland
1st – 4th June - High Level Conference, Virtual
31st May - Partner Events around Europe
Зелената седмица на ЕС 2021 ще бъде
възможност за ангажиране на всички
заинтересовани страни и граждани да работим
заедно, за да превърнем амбицията за нулево
замърсяване и безтоксична среда в реалност.
Home | EU Green Week 2021

Partner Events
Ако планирате събитие в периода 3 май - 13 юни 2021, или имате
желание да организирате мероприятие, регистрирайте го на
следния линк: EU Green Week partner event.
Допустимо е всяко събитие, било то семинар, обиколка с
екскурзовод, изложба, панаир, ден на отворените врати или
онлайн събитие и т.н. Единственото изискване е то да е от
значение за Зелената седмица на ЕС 2021 г. за нулевото
замърсяване. Partner Events | EU Green Week 2021
ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/

