
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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Конкурс за стипендии за опитни изследователи
по програма “Mария Склодовска-Кюри”

Алиансът на университетите EuroTech предлага седемдесет
стипендии“Мария Склодовска-Кюри” в рамките на

програмата EuroTechPostdoc2, предназначени за опитни
изследователи с висок потенциал.

Краен срок за кандидатстване: 
24 февруари 2022 г.

Допълнителна информация

Международниинационалнипрограмииинициативи

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/eurotechpostdoc2-%C2%A0marie%C2%A0sk%C5%82odowska-curie%C2%A0fellowship-programme
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Мисии:

 Адаптиране към изменението на климата

 Побеждаване на рака

 Възстановяване на океана и водите до 2030 г.

 100 климатично неутрални и интелигентни
градове до 2030 г.

 Грижата за почвата е грижа за живота

Допълнителна информация

Информационни дни относно Мисиите на
Рамковата програма за научни изследвания и иновации

„Хоризонт Европа“

18-19 януари, 2022 г.

Възможностзаучастиевинформационнидни

https://horizoneu.mon.bg/misija-ustojchiva-na-izmenieto-na-klima/
https://horizoneu.mon.bg/misija-pobezhdavane-na-raka/
https://horizoneu.mon.bg/misija-morska-zvezda-2030-vazstanovjavane/
https://horizoneu.mon.bg/misija-100-neutralni-ot-gledna-tochka-na-kl/
https://horizoneu.mon.bg/misija-grizhata-za-pochvata-e-grizha-za-zhiv/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en


Полезнаинформация
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Ръководство за Програмата "Еразъм+„

Покана за представяне на предложения за 2022 г.

Висококачественото приобщаващо образование и
обучение, както и информалното и неформалното
учене, са изключително важни, тъй като дават

отлична възможност на младежите и участниците от
всички възрасти да придобият необходимите

квалификации и умения за пълноценното си участие
в демократичното общество, междукултурно

разбирателство и успешен преход към
пазара на труда. 

„Еразъм+“ 2021-2027 г.

Ръководство за програмата
Покана за представяне на предложения за 2022 г. - EAC/A09/2021 

Програмата „Еразъм+“ е един от най-
видимите примери за успех на Европейския
съюз. Тя се основава на постиженията на

изпълняваните в продължение на повече от
30 години европейски програми в областите
на образованието, обучението, младежта и
спорта и обхваща партньорство както с

вътрешноевропейско, така и с
международно измерение. 

file:///C:/Users/lili91/Downloads/2022-erasmusplus-programme-guide_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2021_473_R_0009&qid=1637738792217


Възможност за участие в информационен ден
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Допълнителна информация относно
Информационния ден

Присъединете се към тази информационна
сесия на 18 януари, за да откриете всичко, 
което трябва да знаете за ключовото
действие, поканата, приоритетите на

политиката и процедурата за кандидатстване
за възможностите за финансиране на проекти

през 2022 г. по Програма «Еразъм+» 
(Ключово действие 2).

Online Info Session: Erasmus+ Partnerships for Innovation –

Forward-Looking Projects 2022

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-partnerships-innovation-forward-looking-projects-2022_en


Възможност за участие в информационен ден
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Допълнителна информация относно
Информационния ден

31 януари, 2022 г., 14:30 - 17:30 ч.

В тази сесия ще получите информация
относно ключовото действие, приоритетите

на политиката, процедурата за
кандидатстване, критериите за допустимост

и възлагане и финансовите аспекти на
финансирането.

Online Info Session: Erasmus+ Cooperation Partnerships in 

the field of Education and Training and Youth – submitted by 

ENGOs

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-session-erasmus-cooperation-partnerships-field-education-and-training-and-youth_en


Възможност за участие в
информационен ден
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Допълнителна информация относно
Информационния ден

31 януари, 2022 г., от 09:30 ч.до
1 февруари 2022 г., 12:30 ч.

Online Info Day: Erasmus+ Sport

Потенциалните кандидати ще получат информация
за политическия контекст, програмата и

възможностите за финансиране през 2022 г.

https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-info-day-erasmus-sport_en


Възможностзаучастиевконференция
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Международна конференция за научноизследователски
инфраструктури – ICRI

През октомври 2022 г. гр. Бърно ще бъде домакин на
Международната конференция за

научноизследователски инфраструктури - глобална
платформа за дебати на високо ниво на политиците, 

операторите и потребителите на
научноизследователската инфраструктура и всички
заинтересовани страни в научните изследвания от
цял свят за справяне с най-належащите проблеми на

изследователските инфраструктури. 

Събитието ще предлага и съпътстваща програма и ще
бъде отворено за широката публика за първи път в

своята история. 

Официален сайт на конференцията

https://www.icri2022.cz/


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg
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