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Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.
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Вашата емблема или име тук

Бюлетинътсъдържаинформацияотносно:

-Международниинационалнипрограмииинициативи;

-Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинари

идругиважнимероприятия;

-Актуалниновиниисъбития.

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.

2ПУ „Паисий Хилендарски“

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



Международни и национални програми и инициативи
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Европейският научноизследователски
съвет (ЕНС) 

предлага субсидии за най-добрите
изследователи от цял свят, готови да
работят в Европа за преломни научни и
технологични открития, които могат да
послужат за основа на нови отрасли, 
пазари и социални иновации на

бъдещето.

В дългосрочния бюджет на ЕС за периода
2021- 2027 г. е заложено ЕНС да получи по
линия на програмата „Хоризонт Европа“ 

над 16 млрд. евро.

На 25.02.2021 г. ЕНС обяви първата покана за
субсидии за млади учени. 

Ще бъдат подпомогнати талантливи учени, които
създават свой независим изследователски екип

или програма.

Крайният срок за кандидатстване е 18.04.2021 г.

За подробна информация последвайте линка:
Starting Grants | ERC: European Research Council 

https://erc.europa.eu/funding/starting-grants


Международни и национални програми и инициативи
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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

https://op.europa.eu/en/web/endorse/programme
https://op.europa.eu/en/web/endorse


Вашата емблема или име тук

Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинарии
другиважнимероприятия

5ПУ „Паисий Хилендарски“

Live Webinar:

“Horizon 2020 to Horizon Europe - key changes to the 

application template”.

March 2nd, 2021 at 3PM CET

Този уебинар ще Ви бъде полезен, ако преди това сте участвали в
разработването на проект по Програма „Хоризонт 2020“.

Теми, които ще бъдат обсъдени:

 Промени в част А на формуляра за кандидатстване;

 Промени в част Б на формуляра за кандидатстване;

 Технически и административни промени във формуляра. 

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

Live Webinar: Horizon 2020 to Horizon Europe - key changes to the 

application template

https://enspire.science/live-webinar-horizon-2020-to-horizon-europe-key-application-template-changes/


Международни и национални програми и инициативи
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E-workshop: university-industry 
collaboration

11 March, from 14:00 to 17:00 CET

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

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

https://www.interregeurope.eu/index.php?id=24&no_cache=1&tx_tevnewsevents_eventsingle[event]=4214
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/events/Agenda_University-industry_collaboration.pdf


Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинариидругиважнимероприятия
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LIVE STREAMING: Virtual LIFE Platform 

meeting on connectivity

4 March 2021 

Тема на събитието:

“Ensuring Funding for Connectivity 

Conservation”

Програма

file:///C:/Users/lili91/Downloads/Agenda Financing Session.pdf


Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и
други важни мероприятия
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EU Open Data Portal
отправя покана за безплатно

участие в уебинари.
Предоставянето на данни е от

решаващо значение за
цифровото бъдеще на Европа.

За допълнителна информация
и регистрация:

open data explained webinars 
DCAT and DCAT-AP 

https://survey.alchemer.eu/s3/90316096/open-data-explained-webinars-DCAT-and-DCAT-AP


Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинарии
другиважнимероприятия
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“The Changing Translator Profile through the 

Dialogue of Industry and Academia | Online 

Conference on Translation”.

Friday 19 March 2021, 10.00 (EET)

Представители на бизнеса, академичните среди и
студенти, които се занимават с преводи, ще се срещнат, 

за да обсъдят актуални проблеми, възможности за
кариера, да изразят очакванията на всяка страна и да
дискутират бързо променящия се профил на преводача, 

както и начините за бързо адаптиране на обучението по
превод към съвременния пазар. 

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

The Changing Translator Profile through the Dialogue of 

Industry and Academia | Online Conference on Translation 

https://shmmf.ktu.edu/events/the-changing-translator-profile-through-the-dialogue-of-industry-and-academia-online-conference-on-translation/


Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и
други важни мероприятия
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„Up for the Future? Social policies in challenged societies“

Екипът за социална политика и социална работа към Центъра за социологически
изследвания KU Leuven (Белгия) отправя покана за участие в 18-ата годишна конференция

на ESPAnet, която за първи път ще се проведе online в периода 31.08.-03.09.2021 г. 
Учени в областта на социалната политика ще имат възможност да представят и обсъдят
идеи по въпроси относно глобални промени в икономическите структури, ускоряване на
технологичното развитие, екологични рискове и пагубни събития, например пандемията

COVID-19. 

Срокът за подаване на резюмета е 18.04.2021 г.

Подробна информация е публикувана на страницата:
Home - Espanet2021 ONLINE Conference — KU Leuven congressen

https://kuleuvencongres.be/espanet2021/home


Международни и национални програми и инициативи
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На 23.02.2021 г. Междуправителствената мрежа за
сътрудничество в областта на научно-техническите
изследвания (COST) проведе информационен ден.

Участниците получиха актуална инфромация относно
ролята на COST за насърчаване и разпространение на
високи научни постижения, ролята и въздействието на

програмата COST и как да представят или да се
включат с COST Action.

Запис на събитието и подробна информация са
публикувани на страницата:

COST online Info Day 23 February 2021 | COST

Програмата на събитието:

Информационен ден, организиран от COST

23 февруари 2021 г.

https://www.cost.eu/news/cost-online-info-day-23-february-2021/


Актуални новини и събития
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Награди REGIOSTARS 

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.

Подробна информация, 
насоки и формуляр за кандидатстване са

публикувани на страницата:

REGIOSTARS Awards - Regional Policy - European 
Commission (europa.eu)

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/


Актуалниновиниисъбития
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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:

Horizon Europe Draft Work Programmes 
2021-2027

https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017?fbclid=IwAR380mtktdLyDvJwUxY65Nvkk4t-Lytho3TX0QD3jdE4viVq6l_IiCdACyQ.


Актуалниновиниисъбития
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Европейскатa комисия представи платформата
Open Research Europe (ORE)

Платформата е с безплатен отворен достъп за
публикуване на изследвания, осъществени с
финансиране по Програма „Хоризонт 2020“. 
Платформата улеснява бенефициентите по

„Хоризонт 2020“ да изпълнят условията за отворен
достъп на тяхното финансиране и предлага на
изследователите място за публикуване, за да

споделят бързо своите резултати и идеи и подпомага
откритата, конструктивна дискусия за научни

изследвания. 
Чрез платформата могат да се публикуват статии, 
категоризирани в шест области: природни науки, 
инженерни науки и технологии, медицински науки, 

селскостопански науки, социални науки, 
хуманитарни науки и изкуства. За всяка от шестте

категории има различни видове публикации
/изследователски статии, кратки доклади, есета, 

научни данни и др./.

Подробна информация е публикувана на страницата:
Open Research Europe | Open Access Publishing 

Platform 

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Актуалниновиниисъбития
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Call for good practice: 
"Green Transition: education, training and 

skills"

Изменението на климата, замърсяването на
околната среда и унищожаването на

биологичното разнообразие са основни
глобални предизвикателства, които оказват

влияние върху обществото.
Европейската фондация за обучение /ЕФО/ 
обяви покана за представяне на добри
примери за изпитани методи, както и

иновативни подходи за развитие на умения, 
подкрепящи прехода къз зелена икономика.

Срокът за кандидатстване е до 15.03.2021 г.

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде
попълнен на английски език.

Подробна информация е публикувана на
страницата:

Сall for good practice "Green Transition: education, 
training and skills" 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GreenTransitionEducation
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/sall-good-practice-green-transition-education-training-and-skills


Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg/

ПУ „Паисий Хилендарски“

“Науката се явява основата
на всеки прогрес, който

облекчава човешкия живот и
намалява страданията”.

Мария Кюри


