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.

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“

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

Бюлетинът съдържа информация относно:
-Международни инационални програми иинициативи;
-Възможностизаучастиевобучения,семинари, уебинари и

другиважни мероприятия;

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.

-Актуални новини исъбития.
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи

Високата динамика и иновациите са в
основата на дигиталната трансформация
на публичните администрации.
Службата за публикации на ЕС и
програмата ISA² на ЕК обединиха усилия
за създадаване на възможност опитът
на експертите да бъде използван за
справяне с настоящите и бъдещите
проблеми в областта на оперативната
съвместимост и управлението на знания.
Програма на събитието:
Programme - Endorse

За подробна информация последвайте
линка:
Conference - Endorse

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

Програмата на събитието поставя
акцент на качеството на данните,
като подчертава техническите
възможности и законовите
ограничения, когато става въпрос за
повторно използване на езикови
данни. Също така ще предостави
ексклузивна информация за новата
програма за цифрова Европа.
За регистрация последвайте линка:
Registration to the 5th ELRC Conference
| European Language Resource
Coordination (lr-coordination.eu)

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари,
уебинари и други важни мероприятия

Virtual LIFE Platform meeting
2-4 март 2021 г.
'Lessons from LIFE on ecological connectivity towards a
coherent, functional
and resilient network of protected areas'

Фокус на събитието:
Срещата има за цел да разгледа следните въпроси:
 Как да бъдат определени приоритетните защитени зони и да
се изгради прозрачна и функционална екомрежа в ЕС.
 Най-доброто управление на екологичните коридори.
 Как да се осигури финансиране за опазване на природата в
териториите от мрежата.
За да се регистрирате, последвайте линка:
EUSurvey - Survey (europa.eu)
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и
инициативи

Webinar on pilot actions
Уебинарът ще се проведе на 16 февруари 2021 г.
от 10:00 до 11:30 ч.
Този онлайн семинар е насочен към партньори по всички одобрени
проекти. Това ще бъде отлична възможност за обсъждане,
проектиране и план за реализиране на пилотни действия.
Ще можете да видите практически презентации и да задавате
въпроси.
За допълнителна информация и регистрация:
Webinar on pilot actions | Interreg Europe
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и инициативи



Policy Learning Platform организира семинар на
тема „Сътрудничество между университетите и
индустрията“.
Целта е да бъдат обсъдени начините за насърчаване
трансфера на технологии между университети и
индустрии чрез финансови, регулаторни инструменти
и меки мерки.
За допълнителна информация:
E-workshop: university-industry collaboration |
Interreg Europe







E-workshop: university-industry
collaboration
11 March, from 14:00 to 17:00 CET
Какво да очаквате от събитието?
Поглед към политиките за насърчаване
на трансфера на технологии и
сътрудничество между университетите и
индустрията.
Познаване на общите
предизвикателства, пред които са
изправени партньорите.
Идентифициране на потенциални
решения и практически инструменти за
справяне с тези предизвикателства.
Обмяна на опит с други участници;
Сътрудничество и работа в мрежа с
експерти.
Програма на събитието:
Agenda
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари,
уебинари и други важни мероприятия

Live Webinar:
How to prepare for the new Horizon Europe Programme?
18 February - 1:00 pm - 2:30 pm





Теми, които ще бъдат обсъдени:
Разбиране на механизма за финансиране на Horizon Europe как да намерите най-добрия канал за финансиране за вашия
проект;
Как да търсите теми;
Как да прочетете и разберете конкретна тема;
Как предварително да започнете да подготвяте своя проект.

Допълнителна информация и линк за регистрация са достъпни на
следния адрес:
Live webinar

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари,
уебинари и други важни мероприятия

«РАБОТА И СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ИНСТИТУЦИИ»

17 февруари 2021 г., 13:00 ч. – 14:30 ч.

Участниците ще получат полезна
информация за работата на европейските
институции, подбора на служителите,
какво представляват конкурсите и как да
се подготвят за тях, за професионално
развитие и мобилност в институциите на
ЕС, както и за стаж в Европарламента.
Програма на уебинара:
Рrogramme

Допълнителна информация и линк за
регистрация са достъпни на следния
адрес:
РАБОТА И СТАЖ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Актуални новини и събития
Конкурс за европейска младежка награда
„Карл Велики“ за 2021 г.
Европейският парламент и Международната
фондация за наградата „Карл Велики“
отправят покана към младите хора от всички
държави членки на ЕС да представят проекти,
ръководени от и създадени за младежи, които
желаят да участват активно в развитието на
Европа.
Крайният срок за представяне на проекти е
22-ри февруари 2021 г.
Националните победители ще бъдат обявени
средата на март, а наградите за трите найдобри проекта ще бъдат връчени от
председателя на Европейския парламент и
представители на Фондацията за
международна награда „Карл Велики“.
За допълнителна информация:

About the Prize | European Parliament European
Charlemagne Youth Prize (europa.eu)
ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Новини
Награди REGIOSTARS

Подробна информация,
насоки и формуляр за кандидатстване са
публикувани на страницата:
REGIOSTARS Awards - Regional Policy - European
Commission (europa.eu)

През 2021 г. наградите REGIOSTARS са
фокусирани върху пет области, които са ключови
за регионалната политика на ЕС:
- SMART Europe: Повишаване
конкурентоспособността на местния бизнес в
дигиталния свят;
- GREEN Europe: Зелени и устойчиви общности
в градски и извънградски условия;
- FAIR Europe: Насърчаване на приобщаването и
борбата срещу дискриминацията;
- URBAN Europe: Насърчаване на зелени,
устойчиви и кръгови хранителни системи във
функционални градски райони.
ТЕМА НА ГОДИНАТА: Повишаване на зелената
мобилност в регионите:
Европейска година на железопътния транспорт
2021.

ПУ „Паисий
Хилендарски“
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или име тук
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Новини

Event Information:
Research Smarter: An Update on the
new Web of Science Wednesday,
February 24, 2021, 11:00 am
Начало на Рамкова програма
„Хоризонт Европа“ /2021 г. – 2027 г./
Проектите на първите работни програми дават
подробни указания на изследователите и
бизнеса относно това какви проекти ще бъдат
финансирани през първите две години.
Достъпни са на следния електронен адрес:

The new Web of Science is being added to all
the time, building up to a switchover this
summer. Join this session, where our Solution
Consultants will show you the latest features
and give a preview of what is coming soon.
За регистрация:
Webex Events

Horizon Europe Draft Work Programmes 2021-2027
(tiko-pro.eu)
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/

ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук

