
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“

ПУ „Паисий Хилендарски“



Международниинационалнипрограмииинициативи
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Три национални програми за развитие на науката в
България ще започнат да се изпълняват през
следващата година, ако бъдат одобрени от

правителството:

- Национална програма „Стимулиране на
публикационната активност в авторитетни

международни научни списания и отворeния достъп
до научна информация“;

- Научна програма „Повишаване на изследователския
капацитет в областта на математическите науки“;

- Национална научна програма „Сигурност и
отбрана“.

Проектите им са публикувани за обществено
обсъждане до 7 септември 2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

ТРИ НОВИ НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ
НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

https://mon.bg/bg/100164


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Отворената покана за проектни предложения
на TruBlo е насочена към разпределено

доверие в бъдещите блокчейни.

Ще бъдат избрани до 15 проекта, като
бюджетът е до 175 000 евро за всяко

предложение.

Целева група: стартиращи фирми, МСП, учени
и физически лица, мотивирани да въведат

иновации в европейската блокчейн
екосистема.

Срок за кандидатстване: 10 септември 2021 г.

Линк за допълнителна информация

ПУ „Паисий Хилендарски“

Покана за проектни предложения:

“Trusted content on future blockchains”

https://www.trublo.eu/


Международниинационалнипрограмииинициативи
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От 14 до 16 октомври 2021 г. бенефициенти
/минали, настоящи и бъдещи/ по Програмата
«Еразъм+» ще имат възможност да участват в

празничното събитие и да споделят своя опит по
време на инициативи, организирани в държави

от цял свят.

Институции, организации и лица, които са се
възползвали от финансиране по програма
„Еразъм+“, могат да организират своите
събития и да споделят резултатите от

осъществени проекти.

Вариантите за тези събития са безкрайно много: 

от изложби, конференции и дискусионни панели
до стихотворения или дигитални събития, като
електронни турнири, уебинари или подкасти. 

#ErasmusDays 2021

Допълнителна информация

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/join-erasmusdays-2021_en


Възможностзаучастиевконференция
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Допълнителна информация

“European Innovation Council Summit”
24-25 ноември 2021 г., в Брюксел и онлайн

Срещата ще привлече европейски
стартиращи фирми и новатори с висок

растеж, по-специално МСП, 
изследователи, корпорации, 
потенциални инвеститори. 

Конференцията ще осигури уникална
платформа за осъществяване на

бизнес контакти и създаване на мрежа
за всички участници.

Основната програма на събитието ще
се фокусира върху EIC (Startup to 

Scaleup), политиката на екосистемите
и нововъзникващите технологии. 

Стартиращите фирми, иновативните
изследователи и други

заинтересовани лица ще бъдат
информирани за бъдещите

възможности за финансиране от EIC. 

https://eic.ec.europa.eu/news/save-date-european-innovation-council-summit-2021-07-19_en


Възможностзаучастиевконференция
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Допълнителна информация

Европейска конференция и изложение за
фотоволтаична слънчева енергия /EU PVSEC 2021/

38-ото издание на Европейската конференция и изложение
за фотоволтаична слънчева енергияще се проведе онлайн

от 6 до 10 септември 2021 г. 
Това е най-голямата международна конференция за

фотоволтаични изследвания, технологии и приложения и в
същото време изложение за фотоволтаичната индустрия за
презентиране на технологии, иновации и нови концепции в

сектора. 
Конференцията събира световната фотоволтаична общност и
дава възможност за представяне и обсъждане на най-новите
разработки в сектора, за изграждане на мрежа от контакти и

за осъществяване на бизнес.

Програма на конференцията

https://www.photovoltaic-conference.com/
https://www.photovoltaic-conference.com/programme/conference.html


Възможностзаучастиевобучение
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Линк за допълнителна информация

Обучение, свързано с разработването на планове за равенство между
половете като предварително условие за участие в
Рамковата програма на ЕС „Хоризонт Европа“

Обучението е организирано от Европейската
комисия. За участие са поканени институции, 

изследователски организации, висши училища в
страната, както и всички заинтересовани страни

в областта на научните изследвания и
иновациите.

Плановете ще бъдат задължително изискване
към потенциалните бенефициенти по „Хоризонт

Европа“ за участие в Програмата.

Формулярът за регистрация в обучението трябва
да бъде попълнен до 6 септември 2021 г.

Дата на обучението: 28 септември 2021 г.

https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI_GenderEqualityPlanTraining_Bulgaria


Възможностзапровежданенастаж
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Линк за допълнителна информация

Европейската комисия предлага платен стаж на
висшисти, които владеят чужди езици на добро

ниво. 

Не се изисква предишен трудов стаж. 

Срок за кандидатстване: 2 - 31 август 2021 г.
Провеждане на стажа: 1 март - 31 юли 2022 г.

Формулярът за регистрация
в обучението трябва да бъде попълнен до

6 септември 2021 г.

https://traineeships.ec.europa.eu/?fbclid=IwAR1whc1oLI59GNsy0GAwdmUbxvnfeBtr7QQFMsvFI_iSIAYdW1ZWVBDMIG8
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EOI_GenderEqualityPlanTraining_Bulgaria


Възможностзапровежданенастаж
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Линк за допълнителна информация

Мечтали ли сте някога за
провеждане на стаж в стимулираща, 

мултикултурна и
мултидисциплинарна
изследователска среда?

Научната програма за стаж на
Съвместния изследователски
център (JRC) към Европейската

комисия може да бъде Вашият шанс
за реализация!

Ако проявявате интерес, подгответе
кандидатурата си и следете

новините. 

https://traineeships.ec.europa.eu/?fbclid=IwAR1whc1oLI59GNsy0GAwdmUbxvnfeBtr7QQFMsvFI_iSIAYdW1ZWVBDMIG8


Възможностзаучастиевпроучване

11ПУ „Паисий Хилендарски“

Линк към проучването

„Building a European Innovation Ecosystem and 
increasing innovation cohesion“

Една по-интегрирана и сплотена
европейска иновационна екосистема ще
поддържа нашия европейски начин на
живот и ще увеличи способността ни да

превърнем европейските научни
постижения в ключовите иновации на

утрешния ден.

Присъединете се към разговора и се
свържете с нарастващата общност от

европейски граждани, 

които се интересуват от иновации.

Анкетата ще бъде достъпна до
7 септември 2021 г. 

Допълнителна информация

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIESurvey2021
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/strategy/support-policy-making/shaping-eu-research-and-innovation-policy/building-european-innovation-ecosystem


Възможностзаучастиев
инициатива
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Допълнителна информация

„СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ: 
СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ЕЛИТНИЯ И

МАСОВИЯ СПОРТ В ЕВРОПА“

30 август 2021 г., София Тех Парк

Мария Габриел, Комисар по иновациите, научните
изследвания, културата, образованието и младежта, ще

открие Дейност за партньорско обучение на тема
„Сътрудничество за иновации: Стимулиране на

иновациите в елитния и масовия спорт в Европа“, 

организирано в град София от Министерството на
младежта и спорта на България. 

По време на събитието представители на държавите -

членки на ЕС, академичните среди, заинтересованите
страни и бизнеса ще направят преглед на политиките и

съвременните проекти в областта на спортните
иновации и ще определят конкретни проекти, 

по които да си сътрудничат. 

https://lisboacall.eu/events/collaborate-to-innovate-boosting-innovation-in-elite-and-grassroots-sport-in-europe-peer-learning-activity/


Възможностзаучастиевинициатива
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Допълнителна информация

Европейска седмица на спорта 2021 г.

Инициативата ще се проведе от
23 до 30 септември в град Блед, Словения. 

В продължение на шест години Европейската
седмица на спорта помага за справяне с кризата на
бездействието, като насърчава европейците да
водят здравословен и активен начин на живот. 

По време на тазгодишното издание Комисията ще
стартира новата инициатива

HealthyLifestyle4All, която ще се фокусира върху
популяризирането на здравословен начин на
живот сред поколенията и социалните групи. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/euinmyregion/helpdesk


Полезнаинформация
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Насоките на СЗО

„WHO Guidelines on physical activity and sedentary behavior“

Според Насоките на Световната
здравна организация /СЗО/ за
физическа активност и заседнал

начин на живот:

 Децата (на възраст 5-17 години) 

трябва да извършват средно поне
60 минути на ден умерена до

интензивна физическа активност;

 Възрастните трябва да извършват
през седмицата поне 150–300 

минути аеробна физическа
активност с умерена интензивност. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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