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Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.
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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“



Международни и национални програми и инициативи
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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

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

Срок за подаване на проектните предложения: 
18 май 2021 г.

За допълнителна информация:

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

https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-proposals-bp-2022-2024-just-launched/


Международни и национални програми и инициативи
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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

Strategic Innovation Agenda 2020-2022 // EIT Digital

EIT Digital 2022: For a strong digital Europe

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

https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2020-2022/
https://www.eitdigital.eu/our-messages/strategy-annual-reports/strategic-innovation-agenda-2020-2022/


Международни и национални програми и инициативи
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Erasmus+ goes green

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.
Erasmus+ goes green | ETF 

(europa.eu)

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/news/erasmus-goes-green


Международни и национални програми и инициативи
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Програма на събитието

“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

https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/building-lifelong-learning-systems-skills-green-and-inclusive-societies-4
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/building-lifelong-learning-systems-skills-green-and-inclusive-societies


Възможностизаучастиевуебинари
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Програма на събитието

Европейската комисия организира
открита информационна сесия , по време
на която експерти ще обяснят търсенето

на възможности за финансиране и
партньори, регистрация на организация, 
подаване на предложения, управление на

профил, проучване на финансирани
проекти и статистика и много други

функции.

Уебинарът на РП „Хоризонт Европа“ ще
бъде излъчван на живо от 11:00 ч. през

YouTube.  

Форматът на събитието предвижда и
възможност за сесии с въпроси и отговори

през платофрама – Slido – Audience 
Interaction Made Easy, като въведете код

#PORTALNOOB.

Допълнителна информация

Webinar session: The Funding & tenders 
Portal for beginners 

27 May 2021

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/other/events/20210527/agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210527.htm


Възможностизаучастиевконференции
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Шест научни конференции на
различна тематика, 

организирани от «Научни
Събития» ЕООД.

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

За допълнителна информация и
регистрация:

Научни конференции 2021 -
International Scientific Events 

(sciencebg.net)

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

Economy & Business
17-18 часа, 22 август
09-10 часа, 23 август

10 часа, 23 август

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

https://www.sciencebg.net/bg/


Новини
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На 15 и 16 май 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ ще участва в Софийския фестивал на науката, 
който ще се проведе в София Тех Парк, сграда „Джон Атанасов“. 

На щанда на ФНИ, разположен в зона „Наука“ на Форум ниво 1, всеки посетител ще може да се
запознае с дейността на Фонда, който подкрепя финансово проекти на български учени, работещи в
университети, научни институти и организации, занимаващи се с научно-изследователска дейност.

По време на събитието ще бъде представена информация относно правилата за кандидатстване, 
допустимите дейности, критериите за оценка и финансиране на проекти в областите: летателен
сегмент, научноизследователска и развойна дейност, космически приложения, подготвителни и

образователни дейности. 

Ще бъдат финансирани проекти в размер от 35 000 евро до 400 000 евро в зависимост от областта на
изпълнение. Ще бъдат насърчавани сътрудничества, водещи до висока степен на комерсиализация на

крайния резултат.

Допълнителна информация

Фонд „Научни изследвания“ представя проекти за върхови български
научни изследвания на Софийския фестивал на науката 2021

https://www.fni.bg/?q=node/1299


Новини
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Министерството на икономиката и ЕКА отправя покана за участие в
Информационна сесия, която ще се проведе на 9 юни 2021 г. от 11 
часа (10:00 CET) чрез електронната платформа Skype for Business 

Online Meeting.

По време на събитието ще бъде представена информация относно правилата за
кандидатстване, допустимите дейности, критериите за оценка и финансиране на

проекти в областите: летателен сегмент, научноизследователска и развойна дейност, 
космически приложения, подготвителни и образователни дейности. 

Ще бъдат финансирани проекти в размер от 35 000 евро до 400 000 евро в зависимост
от областта на изпълнение. Ще бъдат насърчавани сътрудничества, водещи до висока

степен на комерсиализация на крайния резултат.

Допълнителна информация

Седма тръжна процедура за България по Плана за
европейските

коопериращи държави (PECS) на Европейската
космическа агенция

https://www.mi.government.bg/bg/calendar-news-view/provejdane-na-sedma-trajna-procedura-za-balgariya-po-plana-za-evropeiskite-kooperirashti-darjavi-pecs-4045-1.html


Новини

11ПУ „Паисий Хилендарски“

Европейската агенция за глобални
навигационни спътникови системи - GSA 
официално е трансформирана в Агенция на

Европейския съюз за космическата програма -
EUSPA, съгласно новия регламент за
космическа програма от 12 май 2021 г.

EUSPA предоставя безопасни и сигурни
европейски спътникови навигационни услуги, 
насърчава комерсиализацията на данните и
услугите на „Галилео“, EGNOS и „Коперник“ 
и координира предстоящата програма на ЕС
за сателитни спътникови комуникации

GOVSATCOM. 

EUSPA отговаря за акредитиране на
сигурността на всички компоненти на

космическата програма на ЕС. 

За допълнителна информация:

https://www.euspa.europa.eu/

Агенция на Европейския съюз за
космическата програма - EUSPA

https://www.euspa.europa.eu/


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg/
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