
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.

ПУ „Паисий Хилендарски“



Бюлетинътсъдържаинформацияотносно:

-Международниинационалнипрограмииинициативи;

-Възможностизаучастиевобучения, семинари, 

конференцииидругиважнимероприятия;

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

ПУ „Паисий Хилендарски“



Международниинационалнипрограмииинициативи
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Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури:

- Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да
подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са

установени лидери в научните изследвания със значителни научни
постижения.

- Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел
да подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен
независим изследователски екип или изследователска програма.

Изследователите трябва да демонстрират новаторски характер, да
притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на

своето научно предложение.

Краен срок за подаване на предложения: 09.11.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в
конкурс по Национална научна програма „Върхови изследвания
и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021)

Подробна информация относно поканата

https://www.fni.bg/?q=node/1355


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Fourth European Education Summit

ПУ „Паисий Хилендарски“

Fourth European Education Summit:

The Next Decade of European Education

Форумът ще се фокусира върху бъдещето на зеленото, 

дигиталното и приобщаващото образование.

Теми на Форума:

- Европейската стратегия за университетите;

- Благополучие на учителите и учениците;

- Приобщаващо образование за сплотено
общество;

- Трансформация на цифровото образование;

- Образование и устойчивост на околната среда;

- Образование за активно гражданство;

- Глобалното измерение на образованието;

- Бъдещи образователни тенденции и развитие.

https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en


Възможностзаучастиевмероприятие
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Европейски дни на данните със
свободен достъп

Това уникално онлайн събитие ще служи
като център на знания, който ще бъде
полезен на публичния сектор на ЕС, а

чрез него и на хората и бизнеса. 
Вдъхновете се и открийте най-новите

тенденции и най-иновативните решения. 

EU Open Data Days 2021

2021 edition - EU Datathon

https://op.europa.eu/en/web/euopendatadays/
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon


Възможностзаучастиевмероприятие

6ПУ „Паисий Хилендарски“

EU DataViz 2021

EU DataViz е международна конференция за данни със свободен
достъп и визуализация на данни, в отговор на нуждите на

публичния сектор в целия Европейски съюз.  

Програма на EU DataViz

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


Възможност заучастиевъвфорум
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Технологиите засягат всяка част от
нашето общество – от начина, по който
общуваме и си сътрудничим, до работата, 
която вършим, уменията, от които се
нуждаем, и начина, по който усвояваме

тези умения.
Теми на форума:

 Виртуална реалност
 Геймификация

 Пътеки за обучение
 Бъдещи тенденции в образованието.

The Future of Learning - EIT Education 
Conference 2021 Forum

05 ноември 2021 г.

Програма на събитието

Линк за регистрация

https://eu-ems.com/register.asp?event_id=4630
https://eu-ems.com/register.asp?event_id=4630
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Transforming Europe’s Cultural and Creative Sectors and 
Industries with the European Institute of Innovation & 

Technology

Европейският институт за
иновации и технологии (EIT) 
обяви покана за изграждане на
ново устойчиво партньорство за

иновации за укрепване на
европейските културни и

творчески сектори и индустрии.

Краен срок за кандидатстване:
24 март 2022 г.

Подробна информация относно
поканата

Международниинационалнипрограмииинициативи

https://eit.europa.eu/news-events/news/transforming-europes-cultural-and-creative-sectors-and-industries-european?pk_campaign=Newsletter-26-10-2021_11-52&pk_kwd=eit.europa.eu/news-events/news/transforming-europes-cultural-and-creative-sectors-and-industries-european


Възможност заучастиевуебинари
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Четирите уебинара ще обхванат всички
аспекти от общността на EIT: от
ключовите дейности до модела за

финансиране на EIT.  

Уебинар 1: Innovating with the EIT & 
creating a new partnership

Уебинари относно поканата за представяне на
предложения за EIT Culture & Creativity

През ноември и декември Европейският
технологичен институт /EIT/ ще бъде домакин
на серия от уебинари, които ще помогнат на
кандидатите да оформят проектните си
предложения за EIT Culture & Creativity. 

https://eit.europa.eu/news-events/events/innovating-eit-creating-new-partnership-eit-culture-creativity-webinar


Възможност заучастиевуебинари
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Уебинар 2: EIT Nuts & Bolts

Уебинари относно поканата за
представяне на проектни

предложения за
EIT Culture & Creativity

Уебинар 3: Key EIT Activities 

Уебинар 4: United in Innovation 

https://eit.europa.eu/news-events/events/eit-nuts-bolts-eit-culture-creativity-webinar
https://eit.europa.eu/news-events/events/key-eit-activities-eit-culture-creativity-webinar
https://eit.europa.eu/news-events/events/united-innovation-eit-culture-creativity-webinar


Полезнаинформация
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Работни групи по стратегическата рамка на
Европейското икономическо пространство /ЕИП/

От 2021 г. седем нови работни групи ще подпомагат процеса на
политическо сътрудничество на ЕС в сектора на образованието и обучението.

Всяка от тях ще се съсредоточи върху една от темите от общ интерес:
 Работна група по образование и грижи в ранна детска възраст;

 Работна група по училищата, в т.ч:

- Подгрупа «Пътища към училищния успех»

- Подгрупа «Образование за устойчивост на околната среда»;

 Работна група по висше образование;

 Работна група по професионално образование и обучение
и зеления преход;

 Работна група за обучение на възрастни –

отваряне на възможности за всички;

 Работна група по цифрово образование: учебна подготовка, 

обучение и оценяване;

 Работна група за равенство и ценности в образованието и обучението. 

Допълнителна
информация
относно

работните групи

https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/working-groups-eea-strategic-framework


Възможност за участие в мероприятие
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През месец ноември списание
„Български предприемач“ще проведе

50-часово събитие за подкрепа на
предприемачи, които искат да
стартират собствен бизнес. 

„Започни млад“ има за цел да
осигури практическо обучение и

възможности за реализация на идеи на
начинаещи предприемачи чрез

финансиране, подкрепа от ментори и
партньори, откриване на

съмишленици за създаване на бизнес и
предоставяне на среда за изява.

Допълнителна информация

ИНИЦИАТИВА „ЗАПОЧНИ МЛАД“

ВРЕМЕ И МЯСТО:

26 ноември, 19:00 ч. – 28 ноември, 23:00 ч.

Стрийминг онлайн

https://www.bem.bg/event-details/start-young-sofia


Възможностзаучастиевмероприятие

13ПУ „Паисий Хилендарски“

Подробна информация за
събитието

Учени от всички дисциплини имат
готовност да обменят опит онлайн с

учители и ученици, говорещи на различни
езици, да ги вдъхновят и да им покажат

магическия свят на научните изследвания. 

След 10-и ноември ще бъде достъпна
платформата

Science is Wonderful!Digital, където ще
бъдат публикувани учебни ресурси, игри и
видеоклипове, подготвени от учените.  

Програма на събитието

„Science is Wonderful!“

22.11. - 26.11.2021 г.

https://scienceiswonderful.eu/?fbclid=IwAR25Xan4HJgwjduqzh_1nMgUUr0Zq8cxHG04hveFJyt47ZRZhRcGCuoKrSs
https://scienceiswonderful.eu/en/programme


Възможностзаучастиевконференция

14ПУ „Паисий Хилендарски“

Програма.pdf

Подробна информация за конференцията

Участниците в конференцията ще обсъждат различни теми, като въздействието
на пандемията върху гражданите, фирмите и правителствата, последиците от
пандемията за веригите на стойността и изразения ефект върху учениците. 
Академични изследователи и служители на ЕС ще обсъдят как Механизмът за

възстановяване и устойчивост помага на ЕС да преодолее пандемията COVID-19. 

file:///C:/Users/Yanev/Downloads/arc2021-programme.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/arc2021/index.html


Възможностзаучастиевуебинар
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Подробна информация за уебинара
Програма на инициативата

Освен природното наследство, планинските
райони притежават и богато културно

наследство, което е свързано с общата ни
европейска история. Въпреки това

предизвикателства като обезлюдяване и
системна липса на услуги затрудняват

валоризирането на културното наследство.
Уебинарът ще предложи инициативи на ЕС, 
които както местните, така и регионалните

власти могат да предприемат, за да
стимулират устойчивото развитие в

планинските райони чрез валоризация на
културното наследство. 

Cultural heritage in mountain regions

09.11.2021 г.

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4755/cultural-heritage-in-mountain-regions/?no_cache=1&cHash=3581208d5e8e872ead05869eed0ee8e1
http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/events/Webinars/Cultural_heritage_in_mountain_areas/Webinar_cultural_heritage_in_mountain_areas.pdf


Проф. д-р Невена Милева
+359 888 650 653

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg

ПУ „Паисий Хилендарски“


