
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 предоставя платформа за дългосрочно сътрудничество
между научно-изследователски колективи от предимно европейски

държави в областта на информационните и комуникационни
технологии. Български екипи могат да участват като партньори в
създаване на международни консорциуми за кандидатстване с
проектните предложения в следните тематични направления:

- Нано-опто-електро-механични системи за ИКТ
(Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems for ICT);

- Процедури за откриване на неправомерни прояви и
стратегии за тяхното редуциране в онлайн социалните

мрежи и медии
(Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies 

in Online Social Networks and Media).

Краен срок за подаване на предложения: 17.01.2022 г.

ПУ „Паисий Хилендарски“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие с
проектни предложения в конкурс по Програма CHIST-ERA

Подробна информация относно поканата

https://fni.bg/?q=node/1376
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Transforming Europe’s Cultural and Creative Sectors and 
Industries with the European Institute of Innovation & 

Technology

Европейският институт за
иновации и технологии (EIT) 
обяви покана за изграждане на
ново устойчиво партньорство за

иновации за укрепване на
европейските културни и

творчески сектори и индустрии.

Краен срок за кандидатстване:
24 март 2022 г.

Подробна информация относно
поканата

Международниинационалнипрограмииинициативи

https://eit.europa.eu/news-events/news/transforming-europes-cultural-and-creative-sectors-and-industries-european?pk_campaign=Newsletter-26-10-2021_11-52&pk_kwd=eit.europa.eu/news-events/news/transforming-europes-cultural-and-creative-sectors-and-industries-european
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Втора покана за представяне на проектни предложения по
Инициативата на EIT, насочена към изграждането на иновационен

капацитет във висшите училища в Европа (EIT HEI Initiative)

На 7, 8 и 10 декември
Европейският институт за

иновации и технологии /EIT/ 
организира поредица от онлайн
информационни сесии относно
условията на втория конкурс на

инициативата. 

Подробна информация и
линкове за регистрация

Международниинационалнипрограмииинициативи

https://eit-hei.eu/join-our-online-info-sessions-to-learn-more-about-hei-call-2/


Възможностзаучастиевуебинари
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Уебинари относно поканата за
представяне на проектни предложения

за EIT Culture & Creativity

Уебинар 3: Key EIT Activities 

Уебинар 4: United in Innovation 

https://eit.europa.eu/news-events/events/key-eit-activities-eit-culture-creativity-webinar
https://eit.europa.eu/news-events/events/united-innovation-eit-culture-creativity-webinar
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Ocнoвни тeми на събитието:

 пpeдcтaвянe нa инoвaтивни пpoдyĸти и
paбoтeщи бизнес мoдeли,

 Условия зa изпълнeниe нa проекти, 

cвъpзaни c тexнoлoгии в ĸлючoви cфepи, 

 регулаторни cтимyли зa интeнзивни нa 

знaния предприятия,

 cтимyлиpaнe нa инoвaциитe и нoвитe 

тexнoлoгии. 

Щe бъдaт представени проекти зa инoвaции зa 

paзличнитe сектори и възможности зa 

финaнcиpaнe.

Допълнителна информация

Международна конференция „Иновации и инвестиции“

Възможностзаучастиевмероприятие

https://b2bconnect.bg/bg/events/view/53


Възможност заучастиевинформационна среща
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„Представяне на проект на Споразумението за
партньорство за програмен период 2021 - 2027 г.“

На 02 декември (четвъртък) от 11:00 ч., екипът на Областен
информационен център - Пловдив ще проведе онлайн
информационна среща със заинтересовани страни.

Експертите на ОИЦ-Пловдив ще представят подробно
Споразумението за партньорство (2021 - 2027 г.) - основни

елементи, приоритети, финансиране, съпоставка с предходния
програмен период. 

Ще се акцентира и на приноса на бъдещите програми към целите на
Споразумението за партньорство.

Срещата ще се проведе във фейсбук страницата на ОИЦ-Пловдив –
https://www.facebook.com/oic.plovdiv/

Всички заинтересовани страни могат да се включат в събитието на
следния линк:

https://www.facebook.com/events/362834148928808?ref=newsfeed

https://www.facebook.com/oic.plovdiv/
https://www.facebook.com/events/362834148928808?ref=newsfeed


Възможностзаучастиевуебинар
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Допълнителна информация

Този уебинар ще ви даде основите и ще ви
запознае с инструментите на Програма

«Хоризонт Европа», от които се нуждаете, за да
напишете бъдещите си проекти.

Теми за дискутиране:
- Какво е новото в оценката на въздействието?

- Откъде да започнете, когато разглеждате
поканите?

- Нови инициативи на Комисията;
- Други важни въпроси.

Времетраене на уебинара: 40 минути.

Horizon Europe: laying the foundations for greater impact

https://europamediatrainings.com/publications/video/103/horizon-europe-laying-the-foundations-for-greater-impact


Възможностзаучастиевмероприятие
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4th ICC City Lab | Intelligent Cities 

Challenge

https://www.intelligentcitieschallenge.eu/events/4th-icc-city-lab


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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