
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, 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.
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Проф. д-р Невена Милева
„Проекти, научни и приложни програми“
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Europe’s cultural heritage and arts -
promoting our values at home and abroad

Програма „Хоризонт Европа“

Необходими са нови и креативни подходи за
разширяване на привлекателността и обхвата на

културното наследство – напр. форми на съвременно
изкуство, дизайн, съвременни технологии и медии.
Европейските изследвания, в сътрудничество с
културни и творчески сектори и широк кръг от

заинтересовани страни, трябва да допринесат за нови
знания, както и да идентифицират начини за
засилване на общите европейски действия за

насърчаване на културата, ценностите и интересите на
Европа в полза на нашите общества и просперитет. 

Трябва да се обмислят цифрови решения и авангардни
технологии.

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2022 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

Линк към обявата за проектни
предложения

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-02;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Safeguarding endangered languages in Europe
Програма „Хоризонт Европа“

Като се започне от анализа на социолингвистичното, 
правното и икономическото положение на

застрашените езици в Европа, на причините за техния
застрашен статус, както и на минали и настоящи

политики, проектите в рамките на тази покана трябва
да предложат начини за насърчаване на тяхното

съживяване. Това предполага насърчаване и подкрепа
за тяхното използване, както и предаването им между

поколенията.
Използването на цифрови инструменти силно се
насърчава, тъй като това е най-лесният канал за

достигане и включване на обществото, и по-специално
младите хора, в (пре)откриването на собственото им
езиково наследство, включително неписмените езици.
Краен срок за кандидатстване: 24 април 2022 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

Линк към обявата за проектни
предложения

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in 
shaping European societies and politics in the 21st century

Програма „Хоризонт Европа“

Предложенията по тази тема ще идентифицират и
изследват факторите, които влияят и променят

възприятията на хората за европейския проект във
времето, при различни географски, политически или
социално-икономически обстоятелства. Промените
могат също да повлияят на това как възприятията
на хората се изразяват и стават видими в различни

медии (например социални медии, език). 
Изследванията трябва също да се занимават с

ролята на ценностите и социално-политическото
поведение при възприемането и справянето с

извънредни ситуации и икономически кризи, като
пандемията на COVID-19.

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2022 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

Линк към обявата за проектни
предложения

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-03;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=43650684;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Games and culture shaping our society
Програма „Хоризонт Европа“

Проектите трябва да допринасят за постигане на най-малко два
от следните очаквани резултати:

 Доказателство за въздействието на игрите върху
европейското общество, включително тяхната културна

стойност и рискове.
 Доказателство за иновационния потенциал на игрите

(онлайн или други).
 Нови познания за ролята на игровата индустрия и
нетърговските творчески практики в ЕС в полза на

обществото.
 Повече познания по въпросите на правната и

интелектуалната собственост, свързани със занимаващите се
с игри и с игралната индустрия на международните пазари.
Предложения за подобряване на игрите по отношение на
положително въздействие върху образованието, уменията, 

отговорните бизнес модели, заетостта, социалното сближаване
и творчеството.

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2022 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

Линк към обявата за проектни предложения

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl2-2022-heritage-01-09;callCode=HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState


Полезна информация
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Линк към Ръководството

Проектите, финансирани от ЕС, са златни
мини за истории, които ни разказват как

програмите на ЕС допринасят за подобряване
благосъстоянието на обществото и за

постигане на политическите приоритети на
Европейската комисия.

Това ръководство стъпка по стъпка насърчава
бенефициентите на програма „Творческа
Европа“ да споделят с местни общности, 

заинтересовани страни и институции на ЕС
своите истории и постигнати резултати от

реализирани проекти. 
Ръководството дава достъп до широк спектър
от инструменти и ресурси за максимално

популяризиране на всеки проект.

How to communicate your project

Подробно ръководство за популяризиране на проекти и резултатите от
тяхното изпълнение

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/429c34ff-7231-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-248195015


Възможностзаучастиевконференция
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9th European Summit of Regions and Cities 
Марсилия, 3-4 март 2022 г.

На всеки две години Европейският комитет на регионите провежда Европейска среща
на високо равнище на регионите и градовете. На нея се събират представители на
изборни длъжности от местните и регионалните власти, за да обсъдят заедно

основните предизвикателства пред Европейския съюз.
Официален сайт на конференцията

Програма

https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/Programme.aspx


Полезнаинформация
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Представяне на UNESCO Science Report 2021



Полезна информация
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През 2022 г. три града в Европа - Еш-сюр-Алзет
(Люксембург), Каунас (Литва) и Нови Сад (Сърбия) 
ще имат статут на европейски столици на културата. 

Мандатът „Европейска столица на културата“ дава на тези
градове възможност за популяризиране, насърчаване на
устойчив туризъм и развитие чрез културни дейности.

Европейски столици на културата през 2022 г.

Каунас (Литва)

Нови Сад (Сърбия)

Еш-сюр-Алзет (Люксембург)



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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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