
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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Академиите за учители „Еразъм+“ ще
постигат три цели: 

- Ще бъдат създадени общности, 

обединяващи заинтересованите страни с
цел изготвяне на ефективни програми за

кариерно развитие на учителите;

- Ще бъде засилено европейското измерение
чрез сътрудничество с организации на
обучители и учители в други европейски

държави;

- Разработване на модели на мобилност -

виртуална, физическа и смесена, като част
от професионалното развитие на

учителите.

Създаването им е едно от ключовите действия
в инициативата за изграждане на Европейско

образователно пространство до 2025 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Академии за учители „Еразъм+“ 

Подробна информация
относно поканата

През месец февруари българският
еврокомисар Мария Габриел даде
старта на първите 11 Европейски

академии за учители по
програмата Еразъм+, които

обединяват 182 организации от 23 

държави, включително
организации от България в два от

проектите.

На 15 март е обявена нова Покана
за проектни предложения за

създаване на Академии за учители
„Еразъм+“.

Срокът за кандидатстване е 7 

септември 2022 г.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-2/teacher-academies
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erasmus-edu-2022-pex-teach-aca;callCode=ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;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


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Новият Европейски Баухаус
предоставя

възможности за подкрепа на местни
инициативи с участието на

гражданите.

Институтът за иновации и
технологии (EIT) публикува 2 покани
за предложения, допринасящи за

активното включване на гражданите
в разработването на новаторски идеи
и инициативи за по-привлекателни и

устойчиви места за живеене.

Крайният срок за подаване на
предложения е 29 май 2022 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Подробна информация
относно поканата

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-citizen-engagement-activities/?fbclid=IwAR1ZR5qAc6qo1nPMY4sJHvwYHnfmUIzNqXZERROSZKdoPV6O6FfoeT1kNwk


Международниинационалнипрограмииинициативи
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Покана за предложения за съвместно създаване на
публично пространство с участието на граждани

Предвидени са безвъзмездни средства за внедряване на
продукти и услуги (включително бързи прототипи на

продукти), съвместно проектиране на обществената среда, 

социални и образователни дейности, свързани с
предизвикателствата на Новия европейски Баухаус за

създаване на по-устойчиви, приобщаващи и красиви места за
пълноценен начин на живот.

Крайният срок за подаване на предложения е 29 май 2022 г.

На 26 април 2022 г. в 10:30 ч. ще се проведе онлайн
информационна сесия относно поканата и събитие за търсене

на партньори по проектните предложения.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Подробна информация относно поканата

https://www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/
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Europe, let's cooperate! 
2022

Междурегионален форум за сътрудничество
5 април 2022 г., 10:00-16:00 ч.

Международниинационалнипрограмииинициативи

На 5 април ще бъде обявена първата покана за проектни
предложения по програма Interreg Europe за периода 2021-2027 г.

Форумът предлага възможности за:
- Получаване на информация за поканата и новата програма;
- За създаване на нови контакти и партньорства за съвместни

проекти;
- Съвети и идеи за изготвяне на успешно проектно предложение. 
Шест теми, допринасящи за постигане целите на политиката на ЕС: 

Допълнителна информация

https://hopin.com/events/europe-let-s-cooperate-2022/registration


Полезна информация
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Допълнителна информация

Възможности за финансиране на иновативни разработки

Фестивалът предлага много възможности за включване в
разнообразни инициативи: 

- представяне на проект по време на панаира;
- артистични или културни изяви в рамките на

фестивала;
- организиране на съпътстващо събитие в страната, 

региона или града на участниците. 
Можете да предложите вашето пространство като място

за провеждане на събитие в рамките на фестивала, 
например изложба на проекти или артистично

представление.
Основните теми на фестивала са красота, устойчивост и

приобщаване. 
Целта е да се изградят връзки между различни дейности
и личности, като световете на научните изследвания, 

науката и технологиите да взаимодействат с
образованието и участието на гражданите, изкуството, 

културата и архитектурата.

https://new-european-bauhaus-festival.eu/about


Възможностзаучастиевуебинари
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Уебинари за подготвяне на заявление за проект
25 - 28 април 2022 г.

Четири уебинара за подготвяне на заявление за проект
ще се проведат в края на месец април. Темите са:

 Изграждане на успешно партньорство - на 25 април;

 Проектиране на методология на проекта - на 26 

април;

 Управление, бюджет и финанси - на 27 април;

 Популяризиране на проекта - на 28 април.

Всеки уебинар е с продължителност до 90 минути, с
начален час 10:00.

Участниците могат да задават въпроси по време на
уебинарите. 

Допълнителна информация

Линк за регистрация

Можете да се регистрирате на линка по-долу за
всеки от уебинарите, според вашите интереси.

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/events/project-development-webinars
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwpdOGqrjsjGtS2kATTBB4cBXw-603043z-


Възможностзаучастиевконференция
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GROW DIGITAL

EIT DIGITAL ANNUAL CONFERENCE

31 май - 1 юни 2022 г.

Присъединете се към водещата конференция на
EIT DIGITAL ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА, 

КВАНТОВИТЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ, 

МЕТАВСЕЛЕНАТА И ЗЕЛЕНИТЕ ДИГИТАЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ.

Ще имате възможност да чуете най-новото за
дигиталните иновации, да се свържете с ключови
заинтересовени лица от сферата на индустрията, 

научните изследвания и академичните среди и да
установите нови бизнес отношения. 

Допълнителна информация
Линк за регистрация

https://www.eitdigital.eu/conference/?fbclid=IwAR1Fde_O0MVb2UV-fx42Cv10-XD16pk30bv-A67QvDaMYnwGTAMohWUyB-Q
https://na.eventscloud.com/ereg/index.php?eventid=670228&


Полезна информация
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Допълнителна информация за стипендиите

Националната стипендиантска програма на
Словашката Република подкрепя мобилността на

чуждестранни студенти, докторанти, преподаватели
във висши училища, научни и художествени

работници, стимулира техния престой в словашки
висши училища и изследователски институти.
Обявена е покана за подаване на молби за

академичната 2022/2023 г.
Крайният срок за подаване на заявките е 30 април

2022 г., като молбите се подават онлайн на
www.scholarships.sk на словашки, английски, руски, 

френски и испански език. 
Следващият краен срок за подаване на заявките за
учебната 2022/2023 г. ще бъде 31 октомври 2022 г.

Националната стипендиантска програма
на Словашката Република

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2022/03/letak-nsp_1119_en.pdf
http://www.scholarships.sk/


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg

ПУ „Паисий Хилендарски“


