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“

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

Бюлетинът съдържа информация относно:
-Международни инационални програми иинициативи;
-Възможностизаучастиевобучения,семинари, уебинари
идругиважни мероприятия;

-Актуални новини исъбития.

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.
ПУ „Паисий Хилендарски“

2

Международни и национални програмии инициативи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“:

1) Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за удължаване срока на поканата към учени
за членове на Временна научно-експертна комисия /ВНЕК/ по конкурси за
фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади
учени и постдокторанти в съответните научни
области до 23 юни 2021 г.
Покана за членовете на ВНЕК
2) В съответствие с Правилника на ФНИ, Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към
учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на ВНЕК във връзка с
обявен конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“.
Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК:
20 юли 2021 г.
Допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни и национални програмии инициативи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“:

3) В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на
Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове
на Постоянна научно-експертна комисия (ПНЕК) по Двустранно и международно
сътрудничество: 3 септември 2021 г.
Повече информация и документи ще откриете тук:
Покана
4) Покана към учени за участие като оценители
Покана
5) Фонд „Научни изследвания“ напомня за следните текущи конкурси, чиито краен срок
наближава:
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България –
Франция по програма Рила“ https://www.fni.bg/?q=node/1296
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни и национални програмии инициативи

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“:
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 ч. на 09.07.2021 г.
Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване
ще откриете на сайта на ФНИ.
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2021 год.“
Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.
- Програма CONCERT-Japan
https://concert-japan.eu/spip.php?article85
Срок за подаване на проектните предложения: до 09.07.2021 г.
- Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“
https://www.fni.bg/?q=node/1316
Срок за подаване на проектните предложения: до 03.09.2021 г.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в състезания

„Copernicus Masters” и
“Galileo Masters” 2021
С подкрепата на Министерството на икономиката
на Република България, Офисът за трансфер на
аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙСТРАНСФЕР“ участва като партньор за България в
двете водещи състезания за иновации
„Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021.
Двете състезания награждават иновативни
решения и бизнес концепции, които използват
данни от наблюдение на Земята и сателитна
навигация за решаването на важни социални
предизвикателства, които са предложени от
водещи организации в космическия сектор.

Общият награден фонд е на стойност 835 000
евро за Copernicus Masters и 785 000 евро за
Galileo Masters, под формата на парични награди,
достъп до данни от наблюдение на Земята,
обучение от експерти, инкубиране на тяхната
бизнес идея и други.
Кандидатстване: от 19 април до 19 юли 2021 г.
Copernicus Masters – The global competition
for Earth observation
Galileo Prize Bulgaria – Galileo Masters
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие в конференции
Конференция: Future of Science Communication Conference
June 24th - June 25th 2021

Съорганизатори са Wissenschaft im Dialog,
организацията за научна комуникация в
Германия, и ALLEA, Европейската федерация
на академиите на науките и
хуманитаристиката.
Конференцията „Бъдещето на науката“
обединява европейски участници с опит в
изследванията и практическото приложение
на научната комуникация.
Програма на събитието
Линк за регистрация
Допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможностиза участиев уебинари

Webinar Registration - Zoom

Уебинар: Data Science & Smart Cities
25 юни 2021 г. от 10:00 ч.
Innovation partners: @BCR @innovX
Интелигентният град има следните добри
характеристики: развита икономика, човешки капитал,
успешно управление, мобилност, благоприятна околна
среда и висок стандарт на живот.
По време на уебинара основните говорители, Анета
Скубида и Анка Горон, ще обяснят по какъв начин
традиционен град да се превърне в интелигентен!
- Каква роля играят данните за развитието на град,
който е интелигентен, осъзнат?
Интелигентното развитие на града е изпълнено с
предизвикателства. За да направят град, който
използва ефективно ресурсите си и е подходящ за
живеене, урбанистите изискват данни от различни
източници.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможности за участие във форуми
L&D Meetup #Social Collaborative Learning
22 – 24 юни, 2021 г.
Social Collaborative Learning е ключов
елемент за изграждането на конкурентна,
устойчива на бъдещето стратегия за таланти,
основана на синергията на индивида и
комбинирания социален капитал на мрежата на
екипа. Това се случва в потока на ежедневната
работа чрез рутинни процедури за екипно
сътрудничество, обмен на знания или формати
за обучение на партньори.
Подробна информация за събитието

Линк за регистрация

ПУ „Паисий Хилендарски“
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Новини

"Recover green" е инициатива на Нестле България и Arts against plastic, Зелени
мотиви, Национален младежки форум, Асоциация "Родители" и народно читалище
"Тротоар", която цели да насърчи отговорното отношение към околната среда и
природните ресурси в нашето ежедневие.
Участниците в инициативата могат да изберат някоя от трите най-замърсени
локации в страната ни - река Места, река Марица или Черноморието, и да дадат
своя личен принос за по-чиста България.
Регистрационна форма: Почисти едно от трите най- замърсени места в България
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Проф. д-р Невена Милева
+359 888 650 653
nmileva@uni-plovdiv.bg
https://www.uni-plovdiv.bg/

ПУ „Паисий Хилендарски“

