ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

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.

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

Бюлетинът съдържа информация относно:
- Програмииинициативи;
- Възможности за участие вобучения, семинари,
уебинари идруги важни мероприятия;

Уважаеми колеги,
Във връзка с предизвикателствата и
възможностите за развиване на
научнопроектна дейност, периодично
ще Ви бъде предоставяна актуална и
полезна информация.

- Актуални новини исъбития;
- Полезна информация.

Вашата
емблема
или име тук
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Международни и национални програми и
инициативи

Покана за участие с
проектни предложения в
конкурс по Програма
FLAG-ERA
Пълният текст на поканата и
Правителството отпусна
Утвърден е Национален
инструкции
за кандидатстване:
3 078 238 лева за осигуряване
план за развитие на
https://www.flagera.eu/flagна дейностите по 9
инициативата за отворена
era-calls/flag-era-jointнационални програми,
наука в Република България
transnational-call-jtcсвързани с развитие на
plan-otvorena2021/jtc2021-callобразованието.
nauka_130121.pdf.
announcement/
Новината е достъпна чрез
Чрез него ще се
линка:
надгради
Българският
За допълнителна информация:
Последни публикации
портал
за
отворена
наука,
Покана за участие с проектни
ще
се
създадат
нови
(mon.bg)
предложения в конкурс по
институционални
Програма FLAG-ERA | ФОНД
хранилища
за данни и
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (fni.bg)
публикации и ще се осигури
връзката на българските
ресурси с Европейския
облак за отворена наука.

Подробна информация за обявите
за проектни предложения е
публикувана на сайта:

ЕК одобри финансов ресурс в
размер на 280 млн. евро за
проекти по Програма LIFE.

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/scre
en/programmes/h2020#c,calls=Sp
ecificProgrammeLevel2Names/t/E
U.1.1./1/1/1&SpecificProgrammeL
evel2Names/t/EU.1.3./1/1/1

https://ec.europa.eu/easme/e
n/news/280-million-eufunding-new-life-projects
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Възможности за участие в обучения,
семинари, уебинари и други важни мероприятия

Translation technologies –
Understand, embrace,
adopt
На 04.03.2021 г. ще се проведе
онлайн уъркшоп относно
технологиите за превод.
Подробна информация е
публикувана на интернет
страницата:
Translation technologies –
Understand, embrace, adopt |
Европейска комисия
(europa.eu)

TOP TOOLS TO BOOST
COMMUNICATION,
DISSEMINATION AND
EXPLOITATION IN H2020
AND HORIZON EUROPE
На 19.01.21 г. ще се
На 26.01.21 г. ще се проведе
проведе уебинар.
уебинар.
За повече информация и
За допълнителна
регистрация, последвайте
информация
и регистрация:
линка:
Top tools to boost
Horizon
communication,
Europe: Partnership
dissemination and
schemes and
exploitation
in H2020 and
the new initiatives |
Horizon Europe | Europa
Europa Media Trainings
Media Trainings

HORIZON EUROPE:
PARTNERSHIP
SCHEMES AND
THE NEW INITIATIVES
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Възможности за участие в обучения, семинари и други важни събития

THE BEAUTY OF
WORKING IN ERASMUS
PROJECTS
Статията можете да прочетете, като
последвате линка:

Erasmus+ Strategic Partnership How to find a successful project
idea: 5 questions you have to ask
yourself.
How to find a successful project idea: 5
https://europamediatrainings.com/blog/p questions you have to ask yourself ost/481/the-beauty-of-working-in-erasmusLearnable (learnable-europe.eu)
projects
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Актуални новини и събития
Заместник-министърът на образованието и
науката, г-жа Карина Ангелиева, чрез
видеопослание към българската научна общност
коментира успехите и предизвикателствата пред
българската наука през 2020 г.

Какво свърши МОН за науката в България през
2020 г. - YouTube

Нова Национална програма «Повишаване
компетентностите на преподавателите от
държавните висши училища, подготвящи
бъдещи учители» ще бъде финансирана от
МОН.
За допълнителна информация:

Последни публикации (mon.bg)

Уебинар на тема “България 4.0: да
уловим цифровата вълна”
Ще се проведе на 14.01.2021 г.
(16:00 – 17:30 ч.).
Подробна информация можете да откриете
чрез линка:

Уебинар на тема "България 4.0: да
уловим цифровата вълна" |
(naukamon.eu)
ПУ „Паисий
Хилендарски“
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Новини и събития

EIC - EIT: Working closer together for
Europe's innovators
On 8th of January, 2021, the European
Commission announced the signature of a
Memorandum of Understanding between
the European Innovation Council (EIC) and
the European Institute of Innovation and
Technology (EIT) to reinforce their cooperation
to support the best European entrepreneurs.
The Memorandum:
memorandum_of_understanding-eiceit_08012021_signed.pdf (europa.eu)

Великобритания с нова
международна образователна
програма за обмен “Тюринг”, която
предвижда финансиране от над 100
милиона британски лири за около
35 000 студенти в университети,
колежи и училища за работа или
обмен в чужбина от месец септември
2021 г.
New Turing scheme to support
thousands of students to study and
work abroad - GOV.UK (www.gov.uk)

Двугодишни докторантски
стипендии за изследователи по
програма PASIFIC
За допълнителна информация
последвайте линка:
The PASIFIC Programme:
Postdoctoral Fellowships at the
Institutes of the Polish Academy of
Sciences | EURAXESS (europa.eu)
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Полезна информация

BUILD YOUR WINNING EU
PROJECT CONSORTIUM:
TOP BASICS TO GET YOU
STARTED

Статията можете да прочетете,
като последвате линка:
https://europamediatrainings.com/
blog/post/480/build-your-winningeu-project-consortium-top-basicsto-get-you-started

H2020 CHECKLIST Eyes
on Horizon Europe

TOP 5 KEY FUNCTIONALITIES OF THE
FUNDING AND TENDERS PORTAL

Можете да прегледате
насоките, като последвате
линка:

The most crucial functionalities and some
interesting features that can help you in
your journey of submitting a proposal are
written in the article:

https://europamediatrainings.co
m/assets/content/publication/H
2020Checklist_Poster.pdf

Top 5 key functionalities of the Funding and
Tenders portal | Europa Media Trainings
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Успех и
ползотворна
работа!
Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/

