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Висококачествено практически ориентирано обучение, иновативни
научни изследвания и трансфер на технологии за реализиране
потенциала на Университета в национален и международен мащаб.
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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.

2ПУ „Паисий Хилендарски“

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



Международни и национални програми и инициативи

3ПУ „Паисий Хилендарски“

- „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2021 г.“

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени

фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни

постижения, обвързани с актуалните обществени предизвикателства, 

определени в Националната стратегия за развитие на научните

изследвания в Република България 2017-2030.

Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната

сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или

ДНМА) е 120 000 лв.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 ч. на 09.07.2021 г.

Покана и документи за участие в конкурса

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВА НОВИ КОНКУРСА

https://www.fni.bg/?q=node/1305


Международни и национални програми и инициативи

4ПУ „Паисий Хилендарски“

- „КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2021 г.“

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени

фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, 

повишаване квалификацията им и получаване на високи научни

постижения.

Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., 

а максималната е 30 000 лв.

Срок за подаване на проектните предложения: до 17 ч. на 09.07.2021 г.

Покана и документи за участие в конкурса

https://www.fni.bg/?q=node/1307


Международни и национални програми и инициативи

5ПУ „Паисий Хилендарски“

Програма M-ERA (https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021)

Тематични области:
 Моделиране в материалознанието – инженеринг, обработка, свойства и издръжливост;
 Иновативни повърхности, покрития и интерфейси;
 Високо производителни композити;
 Функционални материали;
 Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с
приложение в медицината;
 Материали за тримерно принтиране.

Срок за подаване на проектни предложения: 15 юни 2021 г.

Бюджетът на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на
600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско
участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева
(за срок на изпълнение от 36 месеца).

Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET и
програми за двустранно сътрудничество

https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021


Международни и национални програми и инициативи

6ПУ „Паисий Хилендарски“

- Срок за подаване на проектни предложения: 9 юли 2021 г.

- Тема: „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия“

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева,
като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие,
с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца).

Информация, насоки и документация за българските участници:
- Национални изисквания и условия за допустимост:
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
- Документи към националните изисквания:
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip

Контакти за допълнителна информация:
Милена Александрова, Фонд „Научни изследвания“
GSM: 0884 171 363, е-mail: aleksandrova@mon.bg

Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET и
програми за двустранно сътрудничество

Програма CONCERT-Japan ( https://concert-japan.eu/spip.php?article85 )

https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip
mailto:aleksandrova@mon.bg
https://concert-japan.eu/spip.php?article85


Международни и национални програми и инициативи

7ПУ „Паисий Хилендарски“

Цел на процедурата: подкрепа на дейности, свързани с
международното научно-техническо сътрудничество за: 

- осъществяване на преки контакти между учени и
научни колективи от университети и научни
институции на България и държавите, включени в
Годишната оперативна програма на Фонд „Научни
изследвания“; 

- за придобиване на нови знания, насърчаване на
научния обмен между държавите и мобилността на
учените.

Ще бъдат финансирани проекти във всички научни
области, включително хуманитарните и социалните
науки.

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА
ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. –

БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“

Общ бюджет на конкурса: 140 000 лв., от
които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г.

1) Минималната сума за всеки отделен
проект е 8 000 лв.

2) Максималната сума за всеки отделен
проект е 12 000 лв.

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 
до 24 месеца.

Срок за подаване на проектните
предложения:

- до 17.00 часа на 28.06.2021 г.

- по електронен път на адрес: 
http://bgfr2021.stko.eu

Допълнителна информация

http://bgfr2021.stko.eu/
https://www.fni.bg/?q=node/1296


Международни и национални програми и инициативи
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Програма на събитието

Webinar session: „Avoiding errors 
in declaring personnel costs in 

Horizon 2020 grants“
15 юни 2021 г.

Теми на семинара:

 Правила за деклариране на
разходите за персонал;

 Често допускани грешки и как да
ги избегнем;

 Въпроси & Отговори.

Допълнителна информация

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2021-06-15/agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210615.htm


Международни и национални програми и инициативи
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По Програма i-Portunus е отворена покана за
мобилност „i-Portunus Houses“, насочена

към организации - домакини от културния и
творческия сектор с идеи за развитие на
проекти, съвместно с до 5 артисти и/или

професионалисти. 

За да бъде улеснен процесът по намиране на
партньори, i-Portunus организира

„Market Square Events“ – ежеседмични
онлайн сесии, обединяващи организации, 
артисти и професионалисти от сектора.

Подробна информация относно програмата
ще намерите на сайта на i-Portunus.

I-PORTUNUS HOUSES – НОВА КОНКУРСНА СЕСИЯ
НА ПРОГРАМАТА ЗА МОБИЛНОСТ

Събитие Дата

Покана за кандидатстване: 21 май 2021 г.

Краен срок за подаване на 
проектни предложения:

30 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите: 2 август 2021 г.

Отпътуване най-рано на: 30 август 2021 г.

Връщане най-рано на: 31 май 2022 г.

https://www.i-portunus.eu/about-the-programme/call-for-applications/i-portunus-houses-round-1/


Възможностизаучастиевуебинари

10ПУ „Паисий Хилендарски“

Организатор:

Образователен център Криобери, Европейски
център по невронауки. 

Теми за обсъждане по време на уебинара:

 Какво ни е необходимо за по-успешно
учене?

 Какво са екзекутивните функции и как те
ни помагат да учим?

 Как да подобрим познавателните процеси?

 Как новите технологии допринасят за
развитието на екзекутивните функции?

Допълнителна информация и
регистрация за участие

Уебинар: «Скритата основа на успешното учене: Екзекутивни функции»
31.05.2021 г. (понеделник) от 13:30 до 14:30 ч.

https://neuro-therapy.eu/hidden-basis-successful-learning/?fbclid=IwAR3Yl3qH6M9zK0v-oQoRq3KCIKkFO59WyWWbEbk-6Z_yzXAnJ7RoJyFfGe4


Възможностизаучастиевуебинари
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Организатор:

Европейската Комисия, Главна Дирекция „Научни изследвания и
иновации“.

Теми:

 Introduction to the concepts of Communication, Dissemination & 

Exploitation;

 Dissémination & Exploitation under Horizon Europe;

 IP strategy in Horizon Europe projects, including ROL and some 

background on Standardization;

 IP Management in collaborative Horizon Europe projects;

 Horizon Results Platform;

 Horizon Results Booster.

Линк за включване в събитието

Webinar session: Dissémination & Exploitation in Horizon Europe 
9 юни 2021 г.

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210609.htm#slido


Възможностизаучастиевуебинари
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В първата част на уебинара ще бъде представен
Стълб 1, а във втората част ще се обсъждат

Втори и Трети Стълб, както и възможностите за
партньорства.

 R&I работна програма за периода 2021-2027
г.;

 Стълбове на Програма „Хоризонт Европа“ и
промени в стълбовете;

 R&I мисии

 Защо иновациите са важни за следващия
програмен период?

Видео запис на уебинара /60 мин./ ще бъде
публикуван на страницата на EM Trainings за

периода 31.05.-04.06.2021 г.

Втората част ще бъде достъпна от 07.06. до
11.06.2021 г. 

Допълнителна информация за
уебинара

Уебинар: Horizon Europe: A practical insight 
(Въведение в Програма „Хоризонт Европа“ – Част I)

https://europamediatrainings.com/
https://europamediatrainings.com/publications/video/87/horizon-europe-a-practical-insight-part-1


Възможностизаучастиевуебинари
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Срещата би представлявала особен интерес за
експерти, участващи в разработването и

прилагането на онлайн курсове за обучение, 
семинари и програми. 

На всички участници е предоставена възможност
да разгледат въпросите в дневния ред, за да

обменят добри практики, а също така са поканени
да направят презентация.

Целта е да бъдат дискутирани въпросите, свързани
с осигуряване на висококачествено, ангажиращо

онлайн и хибридно обучение.

Участниците ще споделят как (частично) са
преминали към дигитално обучение и преподаване

и какъв е техният опит със студентите и
преподавателите; ще обсъдят основните

предизвикателства и как биха могли да бъдат
решени възникналите проблеми. 

Програма на уебинара

Формуляр за регистрация

Срокът за регистрация е 02.06.2021 г.

Уебинар: „EPR Taskforce Digital Transformation: 
Teaching and Learning Online“

7 юни 2021 г.

https://www.epr.eu/wp-content/uploads/Agenda-meeting-TF-teaching-and-learning-online-07.06.21.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mKbsjAgx1dPsn2QG6P2b99SarkOkkHGy-y8SDBpVTjA/viewform?ts=607d6629&gxids=7628&edit_requested=true


Възможностизаучастиевъвфоруми

14ПУ „Паисий Хилендарски“

Събитието се организира от Асоциация Банка на
годината. 

Акцентите на форума ще бъдат:

- Как ще се преструктурират банките в свят с
много повече изкуствен интелект, роботи, облаци
и други светкавично развиващи се технологии? 
Защо екосистемите стават повече от необходими -

те стават задължителни;

- Дискусия на тема „Четвъртото измерение на
финансовия бизнес“;

- Специална презентация на тема: „Challenger 
Banks – какъв е бизнесмоделът им и могат ли да
бъдат конкуренти на традиционните банки? “ 

- Клуб - Digital manager.BG, в който ще се проведе
разговор между дигитални иноватори в банките и

технологични и финтек компании.
Програма на събитието

Линк за регистрация

ФИНАНСОВ ФОРУМ ИНОВАЦИИ
9 юни 2021 г., онлайн от 09:30 ч.

https://bankoftheyear.bg/forum/?page_id=17&fbclid=IwAR28BF2Fk2Gf4djxETPpApgJp98kQr3AigMtDyk6ugsps8qwRHK_D17jrLQ
https://financialforuminnovations.twillix.io/register?fbclid=IwAR02H8YkBbxnYWCftF2V6UbJbEdaY7QHbWqs5AMlsL1So2EhPkbWJdqf6RA


Възможностизаучастиевконкурси

15ПУ „Паисий Хилендарски“

Наградите на Нов европейски Баухаус признават и отбелязват съществуващите постижения и се
оказва подкрепа на по-младото поколение за разработване на нови концепции и идеи. Целта е да
бъдат показвани красиви, устойчиви и приобщаващи места в нашите територии, общности и

практики, като проправят пътя към бъдещето.

Предвидени са награди в 10 различни категории. 

Във всяка от тях има по две паралелни конкурсни направления:

 Нов европейски Баухаус за съществуващи завършени примери/проекти;

 Нов европейски Баухаус за изгряващи звезди — за концепции или идеи, предложени от млади
таланти на възраст до 30 години.

Победителите във всяка категория ще получат:

- 30 000 евро и пакет за комуникация във връзка с наградите на новия европейски Баухаус;

-15 000 евро и пакет за комуникация за изгряващи звезди на новия европейски Баухаус.

Подробна информация относно конкурса

https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_bg


Новини

16ПУ „Паисий Хилендарски“

На 19.05.2021 г. евродепутатите приеха програмата на ЕС
за културния и аудиовизуалния сектор „Творческа

Европа“.

Най-големият дял (1,4 милиарда евро) е предназначен за
направлението „МЕДИА“, което подкрепя развитието, 
популяризирането и разпространението на европейски
филми и аудиовизуални произведения в Европа и извън

нея.

Направлението КУЛТУРА подкрепя трансгранични
културни и творчески проекти – сътрудничество между
организации и професионалисти в области като музика, 

популяризиране на европейската литература и
книгоиздаване, архитектура, както и европейските

културни награди и инициативи.

По третото направление подкрепата за първи път ще
бъде насочена и към сектора на медиите.

Подробна информация относно конкурса

https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_bg


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

nmileva@uni-plovdiv.bg

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