
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“



Международни и национални програми и инициативи
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ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепа за университетски и научни дейности

Френският институт в България ще финансира проекти, 
свързани с университетски и научни дейности и открива

конкурс за набиране на кандидатури.
Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.
Всички университети, програми (франкофонски или не) и
научни институти могат да кандидатстват с проектно

предложение.
Формуляр за кандидатстване

Формулярът може да се попълни на френски или на български
език.

Краeн срок за кандидатстване ( етап 1): 30 април 2021 г.
Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за

университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:
svetoslav.milanov@institutfrancais.bg,

с копие до
iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

http://institutfrancais.bg/media/ee/40/5e85c4244c7d222c8a868099ba81/appel-candid-bg-2021.doc


Международни и национални програми и инициативи
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Публични консултации по Програма Interreg Europe

Този уебинар е част от обществените консултации по Програмата. 

Всички заинтересовани заинтересовани страни могат да се включат на 24 март от 10: 00-11: 30 (CET), за
да изразят мненията си относно основните характеристики на новата програма и да допринесат за

окончателния й дизайн.

На 25 февруари 2021 г. програмният комитет на Interreg Europe одобри проекта на бъдещата програма
за сътрудничество. Проектът е резултат на повече от 16 месеца дискусии и консултации между 29-те

държави-партньори по програмата (27 държави-членки на ЕС плюс Норвегия и Швейцария). 

Agenda

Meeting Registration – Zoom

По време на регистрацията можете да изпращате първите си коментари или въпроси.

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/documents/2021-03-24_Interreg_Europe_-_Public_consultation_webinar_-_agenda.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJ0vdu6orTguHNXHeOQhDXvD5xJZ_yw32Hw6


Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинариидругиважнимероприятия
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Webinar: How to bring skills to companies?

на 26 март от10:30 до 11:00 ч.

Ще бъде обсъдено ползотворното сътрудничество
между университетите и МСП.

По време на сесията на панела ще бъдат дискутирани
промените в политиката, обусловени от

сътрудничеството между университетите и МСП в
Холандия и Унгария.

Ще откриете иновативни начини за привличане и
задържане на млади таланти в регионите. 

Подробна информация е публикувана на страницата:

How to bring skills to companies? | Interreg Europe

https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4223/how-to-bring-skills-to-companies/?no_cache=1&cHash=6521dde8811ea1f84347331a3ee75cea


Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и други важни
мероприятия
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Програма „Дигитален маркетинг за
значими каузи“ набира стипендианти

Фондация „Америка за България“ ще осигури 9-
месечен платен стаж по дигитален маркетинг на

десет студенти, наскоро завършили
университет или преквалифициращи се

професионалисти.
В рамките на стажа участниците ще натрупат

професионален опит в медия или
неправителствена организация – партньор на

„Америка за България“.

За допълнителна информация:
Програма „Дигитален маркетинг за значими каузи“ 

набира стипендианти | America for Bulgaria 
Foundation 

https://us4bg.org/bg/news/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b3%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%bd%d0%b0/


Международниинационалнипрограмииинициативи

7ПУ „Паисий Хилендарски“

Начало на Рамкова програма
„Хоризонт Европа“ 
/2021 г. – 2027 г./

Проектите на първите работни
програми дават подробни указания на
изследователите и бизнеса относно това
какви проекти ще бъдат финансирани
през първите две години. Достъпни са

на следния електронен адрес:

Horizon Europe Draft Work Programmes 
2021-2027

https://www.tiko-pro.eu/news-details/horizon-europe-draft-work-programmes-2021-2017?fbclid=IwAR380mtktdLyDvJwUxY65Nvkk4t-Lytho3TX0QD3jdE4viVq6l_IiCdACyQ.


Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинариидругиважнимероприятия
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LIVE STREAMING: Информационен ден на ЕК за
„Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA)

23 март 2021 г. (от 10:00 до 13:30 ч., българско време)

Европейската комисия организира онлайн
информационно събитие за различните схеми на

финансиране и основните промени по отношение на
Действията „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA), част от
Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и

иновации „Хоризонт Европа“. 

MSCA under Horizon Europe Information Event | Marie 
Skłodowska-Curie Actions (europa.eu)

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/msca-under-horizon-europe-information-event_en


Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и други важни
мероприятия
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12th International Scientific and Practical Internet Conference
„MODERN MOVEMENT OF SCIENCE“

April 1-2, 2021 

The Conference is devoted to the main mission of the International Electronic Scientific and Practical 
Journal "WayScience" - to pave the way for development of modern science from idea to result.

Topics cover all sections of the International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience", 
namely:

- public administration; philosophical sciences; economic sciences; historical sciences; legal 
sciences; agricultural sciences; geographic sciences; pedagogical sciences; psychological sciences; 
sociological sciences; political sciences; philological sciences; technical sciences; medical sciences; 
chemical sciences; biological sciences; physical and mathematical sciences; other professional 
sciences.

CONTACT INFORMATION

Coordinator: PhD in Public Administration, Valerii Marenichenko

Contact phone: +38 (095) 645-91-21, E-mail: wayscience@ukr.net

Journal Website: http://www.wayscience.com/



Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и други
важни мероприятия
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Първа национална конференция
STEM Образование и иновации

09-11 Април 2021 г.

Конференцията има за цел да създава
и разпространява знания в областта
на STEM, STEAM и други области на

знанието. 
Организатор е Фондация „Европейски
институт за технологии, образование

и дигитализация“ (EITED).
Основни теми на ангажимент са STEM 

образование, информираност за
кариера в STEM, STEM в обществото и

икономиката и STEM иновации. 

Програмата ще бъде обявена на 20-ти март на: 
https://edutechflag.eu/stem-conference

Подробна информация е публикувана на сайта:
Първа национална конференция STEM 

Образование и иновации 09-11 Април 2021 г. 

https://edutechflag.eu/stem-conference
https://naukamon.eu/%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f-stem-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be/


Актуалниновиниисъбития
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Награди за принос в науката
„Питагор“ 2021 г. 

на Министерство на образованието и
науката за съществен принос на

български учени и научни колективи за
развитието на науката в периода 2018-

2020 г.

Крайният срок за подаване на
предложенията е 16 април 2021 г. на

електронни адреси:
vesela.vasileva@mon.bg и

e.foteva@mon.bg. 

За допълнителна информация:

Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.

https://www.mon.bg/bg/100944


Актуалниновиниисъбития
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Национален конкурс
„Млади таланти“ 2021 г.

Конкурсът е част от инициативите на
Министерството на образованието и
науката за стимулиране и подпомагане

развитието на младите таланти в
страната, притежаващи потенциал и
проявяващи интерес към наука и към
провеждането на научни изследвания и

иновации.

За допълнителна информация:

Конкурс „Млади таланти“ 

https://www.mon.bg/bg/100923


Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653

nmileva@uni-plovdiv.bg

https://www.uni-plovdiv.bg/
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