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
LAUNCH OF HORIZON EUROPE
2 FEBRUARY 2021
Belem Cultural Centre – CCB,
LISBON

Battery 2030+, a large-scale initiative on future
battery technologies
Целта на Battery 2030+ е да разработи
ултраефективни, безопасни и устойчиви батерии което ще бъде от съществено значение за
електрическите превозни средства и чистата
мобилност, съхранението на възобновяема енергия
и редица нововъзникващи приложения
(включително роботика, медицински устройства,
космически и много други).
Battery 2030+, a large-scale initiative on future
battery technologies | Shaping Europe’s digital
future (europa.eu)

Launch of Horizon
Europe - Perin

It will be organized by the Portuguese
EU Council Presidency, together with the
European Commission. The event brings
together speakers from all over Europe
and includes interventions by
researchers, business leaders and
political and governmental officials with
the aim of mobilizing the whole Europe
for the “Horizon Europe, 2021-27”
Programme and its articulation with
national programmes of recovery and
resilience, in preparation under the
“Next Generation EU, 2021-27”
Programme.
During the event, ideas for promoting
the double green and digital transition
across Europe will be particularly
presented and discussed, in association
with a resilient recovery through a
renewed European Research Area – ERA.
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности заучастие вобучения,
семинари, уебинари идруги важни мероприятия

R&I in recovery: What
can Horizon Europe
deliver?
На 22-23.02.2021 г.
организацията
Science|Business ще
проведе дистанционно
международна
конференция с участието
на водещи фигури в
областта на
научноизследователската
дейност.
Подробна информация е
публикувана на интернет
страницата:
R&I in recovery: What can
Horizon Europe deliver? |
Science|Business

CONNECT University: Webinar
on Plant-inspired robotics for
environmental sustainability
На 16.02.2021 г. ще се проведе
уебинар, който разкрива нови
приложения на роботиката при
справяне с предизвикателствата
в околната среда.
За допълнителна информация:
CONNECT University: Webinar
on Plant-inspired robotics for
environmental sustainability |
Shaping Europe’s digital future
(europa.eu)
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Възможности за участие в обучения, семинари и друга полезна
информация

Новото приложение ErasmusApp вече е
достъпно. То ще обогати участието на
студентите в Програма Еразъм+, като им
позволи да се възползват максимално от опита
си за обмен:
Erasmus+ (erasmusapp.eu)

ERASMUS 2021-2027: AN
INTRODUCTION
Подробна информация и
възможност за регистрация за
участие в семинара са
публикувани на страницата:
Erasmus 2021-2027: An
introduction | Europa Media
Trainings
Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Актуални новини исъбития

Project Funded
by European Union

Организации от България, Румъния, Армения и
Грузия стартират съвместен стратегически
проект за изследване и мониторинг на
състоянието на местни екосистеми и Черно
море
Водещи научноизследователски организации в
областта на екологията от България, Румъния,
Армения и Грузия обединиха усилията си в
изпълнението на одобрения за финансиране
проект “BSB Eco Monitoring - Съвместен
мониторинг за опазване на околната среда в
страните от Черноморския басейн“. Асоциацията
за култура, технологии, образование и развитие Пловдивски университет - Странджа, АKTORPUS,
основана от ПУ „Паисий Хилендарски“, е водещ
партньор по проекта. Изпълнението на проекта
стартира през юни 2020 г. и ще продължи до юни
2022 г. Водещите цели на проекта са ориентирани
към подобряване на дългосрочното
трансгранично сътрудничество, развитие на
информационния и изследователския капацитет
за справяне с промените в екосистемите и
мониторинга на биологичното разнообразие.
За реализирането им ще бъде създаден
Трансграничен център за съвместен мониторинг
на околната среда и изследване на екологичното
състояние на местните екосистеми и акваторията
на Черно море в защитени територии от четирите
партниращи си страни. Природни паркове, обект
на изследване и мониторинг, са Природен парк
Странджа, България, Биорезерват „Делтата на
Дунав”, Румъния, Национален парк Дилиджан,
Армения и Част от защитените територии в
Грузия.
ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
6

Новини

New functionalities in SciVal
Платформата SciVal е готово за употреба решение с
несравнима производителност и гъвкавост, което ви
позволява да визуализирате данните за резултатите от
научните изследвания, да ги сравнявате със споделената от
други институции и изследователи информация, да
установявате сътрудничество и да анализирате научните
тенденции.
На 04.02.2021 г. ще се проведе уебинар.
За допълнителна информация и регистрация:
New functionalities in SciVal (brighttalk.com)

Европейската комисия отправя покана към
образователната общност в ЕС да участва в проучване.
EUSurvey - Survey (europa.eu)

ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Полезна информация

14th Meeting of the Network of
Public Finance Economists in Public
Administration

REPORTING IN HORIZON
EUROPE: WHAT CHANGED?

На 09.03.2021 г. ще се проведе уебинар.
Срокът за регистрация е 14.02. 21 г.

На 17.02. ще се проведе дистанционно
обучение.

14th Meeting of the Network of Public
Finance Economists in Public
Administration | European
Commission (europa.eu)

Таксата за участие е 89 евро.

NINE WAYS TO CONTRIBUTE
TO PROJECT TEAM SUCCESS
Nine Ways to Contribute to Project
Team Success (projectsmart.co.uk)

Reporting in Horizon Europe: What
changed? | Europa Media Trainings

ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Полезна информация

STOA Workshop: Exploring synergies
between Horizon Europe and regional policy
The EIT invites you to join the European
Parliament’s Panel for the Future of Science and
Technology (STOA) workshop with high-level
speakers.
STOA Workshop: Exploring synergies between
Horizon Europe and regional policy | EIT
(europa.eu)

ПУ „Паисий
Хилендарски“
Вашата
емблема
или име тук
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Успех!

Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/

