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“

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

Бюлетинът съдържа информация относно:
-Международни инационални програми иинициативи;
-Възможностизаучастиевобучения,семинари, уебинари
идругиважни мероприятия;
-Актуални новини исъбития.

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.
ПУ „Паисий Хилендарски“

2

Международни и национални програми и инициативи
Покана за проектни предложения

EIT Urban Mobility Business Plan 2022-2024
включва 6 тематични области:
 Innovation: four challenge areas will be
supported directly
 Academy: to close the knowledge gap within
urban mobility
 Business creation: Acceleration and the SME
Hub
 Public realm: to generate social innovation

 Citizen engagement
За допълнителна информация:

 Regional Innovation Scheme (RIS): focused on
the City Challenge Areas

Call for Proposals BP 2022-2024 JUST LAUNCHED!
– EIT Urban mobility

Срок за подаване на проектните предложения:
18 май 2021 г.
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Международни и национални програми и инициативи

EIT Digital 2022: For a strong digital Europe

EIT Digital Strategic Innovation Agenda 2020-2022
It identifies 5 strategic areas which innovation and
education programmes should contribute to in order to
build a strong digital Europe:
 Digital Tech
 Digital Industry
 Digital Cities
 Digital Wellbeing
 Digital Finance

EIT Digital opens its proposal submission period
for 'EIT Digital 2022' in order to launch the
construction of 2022 activities.
'EIT Digital 2022' targets entrepreneurial minds
planning to:
 Launch or boost a deep tech venture and
product with the EIT Digital Innovation Factory
OR
 Deliver entrepreneurial digital tech education
programmes with the EIT Digital
Entrepreneurial Academy.
Strategic Innovation Agenda 2020-2022 // EIT
Digital

Strategic Innovation Agenda 2020-2022 // EIT Digital

ПУ „Паисий Хилендарски“

4

Международни и национални програми и инициативи

Erasmus+ goes green

Erasmus+ goes green | ETF
(europa.eu)

The green strand in Erasmus+ reflects the
importance of education and skills in facilitating
and enabling the green transition.
Greening is a horizontal priority for the selection
of projects.
Organisations and participants are encouraged to
incorporate green practices in all projects through
an environmental-friendly approach when
designing the activity, which will encourage them
to discuss and learn about environmental issues,
reflect on local actions and to come up with
alternative greener ways of implementing their
activities.
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Международни и национални програми и инициативи

“Building lifelong learning systems: skills
for green and inclusive societies in the
digital era”
21-25 JUNE 2021, Italy
The conference has a twin objective:
- to create a forum for joint reflection on
national and international experiences in
transforming education and training systems
into lifelong learning systems;
- to confirm priorities for future cooperation
in the area of human capital development.

Допълнителна информация
Програма на събитието
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Възможности заучастие вуебинари

Environmental Technology
Verification (ETV) Webinar
Thu, April 29, 2021
11:30 AM – 1:00 PM EEST

EIT Communities are launching a
call on Environmental Technology
Verification (ETV) as part of the
Cross-KIC Circular Economy.
This webinar will give insights of the
ETV explaining the advantages to
technology owners to be verified
under the EU ETV Programme.
За допълнителна информация и регистрация:
Environmental Technology Verification (ETV) Webinar
Tickets, Thu, Apr 29, 2021 at 10:30 AM | Eventbrite
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности заучастие вуебинари
Бюрото за връзка на Европейския парламент
в България в партньорство с Националното
сдружение на общините в Република
България (НСОРБ) организират уебинар на
тема „Кръговата икономика – инструмент
за бързо възстановяване“.
На уебинара ще бъдат представени
основните идеи, заложени в Новия план за
действие за кръговата икономика, а
възможностите и предизвикателствата,
свързани с нейното осъществяване ще бъдат
обсъдени с представители на общините и
бизнеса, като ще бъдат изтъкнати и примери
за добри европейски и български практики в
тази сфера.
Програма на уебинара
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Възможности заучастие вконференции

Конференция

Регистрация

Откриване

Agriculture & Food

17-18 часа, 16 август
09-10 часа, 17 август

10 часа, 17 август

Ecology & Safety

17-18 часа, 16 август
09-10 часа, 17 август

10 часа, 17 август

Materials, Methods &
Technologies

17-18 часа, 19 август
09-10 часа, 20 август

10 часа, 20 август

Конференциите ще се проведат в
експозиционен център «Флора», в
морската градина на гр. Бургас.

Economy & Business

17-18 часа, 22 август
09-10 часа, 23 август

10 часа, 23 август

За допълнителна информация и
регистрация:

Education, Research &
Development

17-18 часа, 25 август
09-10 часа, 26 август

10 часа, 26 август

Language, Individual &
Society

17-18 часа, 25 август
09-10 часа, 26 август

10 часа, 26 август

Шест научни конференции на
различна тематика,
организирани от «Научни
Събития» ЕООД.

Научни конференции 2021 International Scientific Events
(sciencebg.net)
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Възможности заучастие вобучения, семинари, уебинари идруги важни мероприятия

„Elements of AI“ е поредица от безплатни
онлайн курсове, разработени от Reaktor и
Хелзинкския университет.
Целта е да бъдат насърчени и информирани
възможно най-широк кръг от хора за
изкуствения интелект и неговите възможности
(и ограничения), както и за начините да
започнат те самите да разработват методи с ИИ.
Курсовете съчетават теория и практически
За допълнителна информация:
упражнения и всеки може да ги завърши със
Безплатно онлайн въведение в ИИ за неспециалисти.
собствено темпо.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности заучастие вуебинари
EIT Culture & Creativity
Webinar on new innovation
opportunities
21 April 14:00 - 15:30.

• Learn about the EIT’s upcoming
Call for Proposals to boost
innovation in the Cultural &
Creative Sectors and Industries
• Discover how organisations from
business, higher education and
research can be involved.

За допълнителна информация и регистрация:
New innovation opportunity for CCSI - EIT Webinar | EIT
(europa.eu)
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие в уебинари

Тези уебинари са част от проекта
EMpowering Youth - подобряване на
капацитета за младежки проекти
EuroMed, координиран от
Coordinating Committee for
International Voluntary Service и
финансиран от Anna Lindh
Foundation и Европейския съюз в
партньорство с Concordia Charity,
Baladna, Servei Civil International,
Association chantiers et cultures, SCI
Hellas, SPACE SD.
#3 Project Coordination & Logistics |
Facebook
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Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/
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