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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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Международниинационалнипрограмииинициативи
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Националната природонаучна фондация на Китай обяви покана за
кандидатстване с проектни предложения за финансовата 2022 г. към

Изследователския фонд за международни учени (ИФМУ).

Изследователски области: математика и физика, химия, науки за живота, 

науки за Земята, инженерни науки и материалознание, информационни
науки, науки за управление, здравни науки и интердисциплинарни науки.

ИФМУ е насочен към международни учени, които са готови да работят в
китайски хост институции. Приемащата институция трябва да е базирана в

континенталната част на Китай и да е регистрирана в ИФМУ.

ИФМУ е съставен от три фонда:

 Изследователски фонд за международни млади учени (RFIS-I)

 Изследователски фонд за чуждестранни отлични млади учени (RFIS-II)

 Изследователски фонд за чуждестранни утвърдени учени (RFIS-III)

Очаква се проектите да започнат на 1 януари 2023 г. и да приключат на 31 

декември 2023 г. или на 31 декември 2024 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Възможности за кандидатстване с проектни предложения за
грантове от Националната природонаучна фондация на Китай

Подробна информация относно поканата

ИФМУ е насочен към международни учени, 

които са готови да работят в китайски хост
институции. Приемащата институция

трябва да е базирана в континенталната
част на Китай и да е регистрирана в

ИФМУ.

https://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/international/D5/2021/04-02/231.html
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Програма „Хоризонт Европа“

Краен срок за кандидатстване: 24 април 2022 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

“Europe’s cultural heritage and arts -
promoting our values at home and abroad”
Линк към обявата за проектни предложения

“Safeguarding endangered languages in Europe”
Линк към обявата за проектни предложения

“The role of perceptions, formed by traditions, 
values and beliefs, in shaping European societies 

and politics in the 21st century”
Линк към обявата за проектни предложения

“Games and culture shaping our society”
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
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
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
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


Възможност за участие в уебинари
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Scopus Academy предлага въвеждащо
обучение в средата на Scopus за

изследователи, библиотекари, служители в
администрацията и студенти. Това е

програма за сертифициране, която се състои
от четири онлайн курса от приблизително

един час всеки. 
Наличните модули са:

 Характеристики на Scopus (Въведение)
 Тематично търсене

 Идентичност на автора
 Метрика.

Онлайн обучения и уебинари на Elsevier за България

Издателство Елзевир обяви графика за пролетните
уебинари за 2022 г., SciVal Camp 2022 и Scopus 

Academy на страницата:
Elsevier Webinars for Central & Eastern Europe.

Пролетните уебинари за 2022 г. започват на 1 
април, с фокус върху нови теми, като данни от
изследвания и тяхното въздействие, данни от
Scopus или трансформиращи споразумения за

отворен достъп.

Лагерът SciVal Camp 2022 ще предложи 3 
специални онлайн срещи в периода 5-7 април

2022 г., като участниците ще получат сертификати. 
Графикът включва следните теми:

 5 април – Анализ на институционалното
въздействие

 6 април – Анализ на общественото въздействие
 7 април – Автоматизиране на работата с

функциите на SciVal.

https://www.elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-webinars?utm_source=Elsevier&utm_medium=cnws


Полезнаинформация
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Център КВАЗАР

Център КВАЗАР при Българска академия на
науките, в рамките на Европейската
инициативата „Euro QCI”, подготвя

Националния проект на България за квантово-
комуникационна мрежа, който ще бъде подаден
към ЕК през месец март, заедно с проектите на

останалите държави членки на ЕС. 
Планът на България включва изграждане на
международно квантово трасе България-
Гърция, както и Метрополитетна мрежа, в
която да бъдат включени ключови за

сигурността на страната ни министерства като
МВР, Министерство на транспорта, 

Министерство на външните работи, както и
връзка с болници, банки и други стратегически

обекти.

Център КВАЗАР подготвя Националния проект на България за
квантово-комуникационна мрежа

Инициативата на ЕК Euro QCI предвижда
държавите членки на Европейския съюз да
изградят съвместно до 2027 г.  наземна и

космическа комуникационна инфраструктура
от ново (следващо) поколение, която ще има за

цел да гарантира суверенитета и
комуникационната сигурност на Европа.

http://www.news-quasar.bg/


Полезна информация
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Работна програма на EIC за 2022 г.

Възможности за финансиране на иновативни разработки

Европейската комисия
публикува новата

работна програма на
Европейския съвет за
иновациите /EIC/ за

2022 г.
Програмата предоставя

възможности за
финансиране на

иновативни проекти за
разрастване и създаване
на нови пазари в размер
на 1,7 милиарда евро.

file:///C:/Users/lili91/Downloads/EIC Work Programme 2022 (1).pdf


Полезна информация
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Europa Media Trainings

Европейската комисия публикува
новата работна програма на

Европейския съвет за иновациите
/EIC/ за 2022 г.

Програмата предоставя
възможности за финансиране на

иновативни проекти за
разрастване и създаване на нови
пазари в размер на 1,7 милиарда.

Бърз достъп до информация относно управлението на проекти
по Програма «Хоризонт Европа» и новостите за отчитане

https://europamediatrainings.com/publications/video/122/fast-track-to-horizon-europe-project-management-and-reporting-novelties


Възможност за участие в дататон
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2022 edition - EU Datathon

Тази година състезанието EU Datathon стартира
на 7 февруари. Това дава шанс на ентусиастите, 

които се занимават с отворени данни, и
разработчиците на приложения от цял свят да
демонстрират потенциала на отворените данни, 
да популяризират своите иновативни идеи и да се
борят за своя дял от общия награден фонд от

200 000 евро и наградата Public Choice Award.

Краен срок за подаване на идеите: 31 март 2022 г.

Какви са предизвикателствата?
- „Европейската зелена сделка“

- „Прозрачност в обществените поръчки“
- „Възможности за обществени поръчки в ЕС за

младите хора“
- „Европа в дигиталната ера“.

https://op.europa.eu/en/web/eudatathon?pk_campaign=launch&pk_medium=li


Възможностзаучастиевсъбитие
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Седмица на валоризацията на знанията на ЕС 2022

По време на инициативата ще бъдат представени отлични
примери за политики и инструменти, които насърчават

възприемането на резултатите от изследванията и научно
базираните решения, полезни за всички участници. 

Университети, бизнес асоциации, изследователски
организации, институции от областта на изкуствата и
други заинтересовани страни са оказали подкрепа за

оформяне на Програмата, като са споделили своите най-

добри практики. 

Събитието ще обедини специалисти от различни сфери, за
да увеличи капацитета, инвестициите и уменията в

областта на валоризация на знанията.

Допълнителна информация за събитието

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_kvw-2022-programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/eu-knowledge-valorisation-week-2022-2022-mar-29_en


Полезна информация
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Допълнителна информация

В Центъра за знания са на разположение
доклади и документи, представящи добри

практики и информация, които са резултат от
дейността на EIT и неговите общности за
знания и иновации. Хранилището включва
селекция от ключови документи, които се
разработват от 2020 г. и ще се актуализират
редовно с теми, вариращи от изкуствен

интелект в областта на здравеопазването до
стратегическото значение на добива на

суровини, както и до изследвания за това как
да се изгради доверие на потребителите в
хранителната система. Публикувани са и

документи, представящи оперативния модел
на EIT, включително добри практики и

направени изводи. 

Европейският институт за иновации и технологии /EIT/ 

откри Център за знания

https://eit.europa.eu/news-events/news/eit-knowledge-center-your-one-stop-shop-information-about-eit-community-now-live


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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