
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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Програмата се изпълнява чрез прилагане на две отделни процедури:

- Схемата за финансиране на водещи изследователи има за цел да
подпомогне учени в етапа на тяхната кариера, при който те са

установени лидери в научните изследвания със значителни научни
постижения.

- Схемата за финансиране на установени изследователи има за цел да
подпомогне учени, които са в процес на организиране на собствен
независим изследователски екип или изследователска програма.

Изследователите трябва да демонстрират новаторски характер, да
притежават амбиция и да могат да докажат осъществимостта на своето

научно предложение.

Краен срок за подаване на предложения: 09.11.2021 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс
по Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за

развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021)

Подробна информация относно поканата

https://www.fni.bg/?q=node/1355


Международниинационалнипрограмииинициативи
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На 9 декември 2021 г. се
присъединете към политиците и
заинтересованите страни, за да

дискутирате следващото
десетилетие на европейското
образование и обучение.

Младите хора са насърчавани да
изучават наука и технологии, което
ще отвори врати към зелените и
дигиталните работни места на

бъдещето.

Fourth European Education 

Summit ПУ „Паисий Хилендарски“

Fourth European Education Summit:

The Next Decade of European 

Education
Форумът ще се фокусира върху бъдещето

на зеленото, дигиталното и
приобщаващото образование.

Теми на срещата:

- Европейската стратегия за университетите;

- Благополучие на учителите и учениците;

- Приобщаващо образование за сплотено
общество;

- Трансформация на цифровото
образование;

- Образование и устойчивост на околната
среда;

- Образование за активно гражданство;

- Глобалното измерение на образованието;

- Бъдещи образователни тенденции и
развитие.

https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-european-education_en
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“Мисии по Програма „Хоризонт Европа“

Европейската комисия сложи началото на пет нови мисии на ЕС по
Програма „Хоризонт Европа“:

се цели да се намерят решения на ключови глобални
предизвикателства до 2030 г.:

- Адаптиране към изменението на климата: подкрепа за най-малко
150 европейски региона и общности да станат устойчиви на

изменението на климата до 2030 г.;
- Борба с раковите заболявания: работа съвмество с Европейския
план за борба с рака с цел да се подобри животът на повече от 3 

милиона души до 2030 г. чрез превенция, лечение и решения за по-
дълъг и добър живот;

- Възстановяване на океаните и водите до 2030 г.;
- 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни града

до 2030 г.;
- Пакт за почвите за Европа: създаване на 100 „живи лаборатории“ 
и стопанства - образци за устойчиво селско стопанство“, които да

дадат тласък на прехода към здрави почви до 2030 г.

Международниинационалнипрограмииинициативи

Мисии на ЕС за справяне с
основните предизвикателства

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_4747


Възможностзаучастиевкръгламаса
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Виртуална кръгла маса, организирана от МОН, 
съвместно с Европейския институт за иновации и

технологии (EIT), 22 октомври 2021 г.

В рамките на събитието ще бъдат представени:
- възможностите за участие на представителите на българската изследователска и

иновационна екосистема в различните ОЗИ на EIT;
- резултатите от Процедурата G05M2ОP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ от
страна на г-н Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за

образование“, и представяне на визиите за модернизация на две от одобрените за
финансиране български висши училища;

- първи впечатления от пилотния конкурс на EIT по Инициативата за изграждане на
иновационен капацитет във висшето образование, както и предоставяне на информация

за втория конкурс, който предстои да бъде обявен в края на тази година. 

Желаещите да вземат участие в кръглата маса могат да направят това, като попълнят
електронната форма за регистрация, достъпна на следния интернет адрес: 

https://forms.office.com/r/ZZekWJ0p4C.

https://forms.office.com/r/ZZekWJ0p4C


Възможностзаучастиевмероприятие
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Innovation Explorer

INNOVATION EXPLORER
THINK FURTHER

Дата на провеждане: 24 февруари 2022 г.

https://innovationexplorer.bg/#agenda


Възможностзаучастиевмероприятие
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EYE2021 | EYE2021 (epevents.eu)

EYE2021 предлага на младите хора от цяла
Европа и извън нея ново изживяване. Наред с
индивидуалните дейности, това издание ще
включва вълнуващи онлайн дейности на

специалната платформа EYE2021.

EYE2021 се провежда под лозунга
„Бъдещето е наше“. 

От 4 октомври EYE2021 ще провежда онлайн
дейности, водещи до основното събитие на 8 и 9 
октомври в Страсбург, което ще включва онлайн
и персонални дейности, както и нови хибридни

формати. 

„EYE2021“

04.10. - 10.10.2021 г.

https://www.epevents.eu/event/eye2021


Възможностзаучастиевмероприятие
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Линк за допълнителна информация

«Фабрики за преподаване и обучение
и мрежи за обучение!»

Това е заглавието на панелната сесия, на
която образованието и стълбът на RIS 
ще обсъждат новите съвместни подходи

за образование и обучение. 
Тясното сътрудничество между
производствени компании и

университети, сдружения на центрове
за обучение, общности от връстници ще

преодолеят ограниченията на
традиционното образование, ще

стимулират развитието на секторни и
универсални умения и ще подпомагат
личностния и професионалния растеж. 

WORLD MANUFACTURING FORUM

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


Възможностзаучастиевконкурс
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Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) for 
Europe’s recovery

Европейската комисия стартира
около 30 междусекторни, 

интердисциплинарни и
трансевропейски стратегически

съвместни инициативи за съвместни
клъстери, наречени
„Евроклъстери“,

за да подпомогне прилагането на
актуализираната стратегия за
развитие на индустрията. 

Joint Cluster Initiatives 

(EUROCLUSTERS) for Europe’s recovery

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en


Възможност заучастиевъвфорум
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Програма на събитието

Women and Girls in STEM Forum
28 октомври 2021 г.

Ежегодно събитие, което събира изследователи, практици и
влиятелни заинтересовани страни в областта на STEM и

равенството между половете и ги свързва със студентите, които
участват в иновативната програма за обучение на Girls Go Circular.

Събитието ще бъде домакин на дискусии на високо равнище за
премахване на дискриминацията между половете от STEM, 

предприемаческите и дигиталните дисциплини и ще насърчи
бъдещите действия на ЕС по тези теми. 

Събитието ще отпразнува участието на хиляди момичета и момчета
от осем европейски държави в проекта и ще им предложи
възможност да се срещнат с вдъхновяващи ментори.

Линк за регистрация

https://eit-girlsgocircular.eu/wp-content/uploads/2021/09/WGSF-Programme.pdf
https://hopin.com/events/women-and-girls-in-stem-forum


Полезнаинформация
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Launch of Selfie for 

Teacher tool -

Slovenian Presidency 

of the Council of the 

EU 2021 (europa.eu)

LAUNCH OF SELFIE FOR TEACHER TOOL
5 октомври 2021 г.

Това ще помогне на учителите и преподавателите да оценят използването на
технологиите за преподаване и да развият своите дигитални компетенции.

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/events/launch-of-selfie-for-teacher-tool/?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_V7V.ddBSmQTl8pVsUAEVibdDKy7PZg40Ubcy5CqboOk-1632828370-0-gqNtZGzNAlCjcnBszQpl


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg

ПУ „Паисий Хилендарски“


