
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.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“



Вашата емблема или име тук

Бюлетинът съдържа информацияотносно:

-Международниинационални програмииинициативи;

-Възможностизаучастиевобучения, семинари, уебинари и

другиважнимероприятия;

-Актуални новиниисъбития;

-Полезнаинформация.

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“



Вашата емблема или име тук

Международни и национални програми и инициативи

ФНИ открива нова рубрика –
„Успехи и постижения“ за
популяризиране на водещи
научни резултати, получени
по проекти, финансирани от

Фонда.

Успехи и постижения | 
ФОНД НАУЧНИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ (fni.bg)

Покана за участие с проектни
предложения в конкурс по Програма

FLAG-ERA

Пълният текст на поканата и инструкции за
кандидатстване:

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-
era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-

call-announcement/

За допълнителна информация:
Покана за участие с проектни предложения в

конкурс по Програма FLAG-ERA | ФОНД
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (fni.bg)
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Покана за участие с проектни
предложения в конкурс по Програма

CHIST-ERA

Пълният текст на поканата и инструкции за
кандидатстване:

Call 2020 Announcement | CHIST-ERA

За допълнителна информация:
Покана за участие с проектни предложения в

конкурс по Програма CHIST-ERA | ФОНД
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (fni.bg)

УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ

https://www.fni.bg/?q=node/1096
https://www.flagera.eu/flag-era-calls/flag-era-joint-transnational-call-jtc-2021/jtc2021-call-announcement/
https://www.fni.bg/?q=node/1241
https://www.chistera.eu/call-2020-announcement
https://www.fni.bg/?q=node/1253


Вашата емблема или име тук

Възможности за участие в обучения, 
семинари, уебинари и други важни мероприятия

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)
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Translation technologies –
Understand, embrace, adopt

TOP TOOLS TO BOOST 
COMMUNICATION, 

DISSEMINATION AND 
EXPLOITATION IN H2020 AND 

HORIZON EUROPE

На 26.01.21 г. ще се проведе уебинар.
За допълнителна информация и

регистрация:
Top tools to boost communication, 

dissemination and exploitation in H2020 
and Horizon Europe | Europa Media 

Trainings

https://ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-workshops/postponed-translation-technologies-understand-embrace-adopt-2020-dec-04_bg
https://europamediatrainings.com/webinars/160/top-tools-to-boost-communication-dissemination-and-exploitation-in-h2020-and-horizon-europe


Вашата емблема или име тук

Възможности за участие в обучения, семинари и друга полезна 
информация

На 28.-29.01.2021 г. над 600 участници ще
имат възможност да се включат в пленарни

и тематични сесии, насочени към
основните дейности на програмите

Erasmus+ и European Solidarity Corps.

Полезна информация за събитието е публикувана
на сайта:

Home (cocreating.eu)
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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 questions you have to ask 
yourself - Learnable (learnable-

europe.eu)

https://www.cocreating.eu/index.html
https://www.learnable-europe.eu/erasmus-strategic-partnership-how-to-find-a-successful-project-idea-5-questions-you-have-to-ask-yourself/


Вашата емблема или име тук

Актуални новини и събития
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Конкурсът е обявен от Българо-
американската комисия за

образователен обмен “Фулбрайт” и
Посолство на САЩ в Република

България. 
За допълнителна информация:

Стипендии за усъвършенстване на
учители в областта на медийната

грамотност | (naukamon.eu)

Национална програма
„Млади учени и постдокторанти“

Програмата

За допълнителна информация:
Национална програма „Млади учени

и постдокторанти“ (mon.bg)

Стипендии за усъвършенстване на
учители в областта на медийната

грамотност

https://naukamon.eu/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%81%d1%8a%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82/
file:///C:/Users/lili91/Downloads/rms577-pr11 (1).pdf
https://www.mon.bg/bg/100542


Вашата емблема или име тук

Новини
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Работната група FAIR in 
Practice на Европейския облак за

отворена наука публикува доклад, 
включващ шест препоръки за изпълнение

на FAIR практиката за отворена наука.

Докладът на английски език можете да
разгледате тук:

Доклад-Fair-in-Practice.pdf 
(naukamon.eu)

На 21.01.2021 г. се проведе уебинар на тема:
«Изграждане на обща визия за развитието на отворената наука в

България», 
организиран от НАЦИД.

Основни дискутирани теми:
- Представяне на Българския портал за отворена наука и

националното хранилище към него – www.bpos.bg;
- Представяне на Националния план за развитие на инициативата

за отворена наука в България;
- Дискусия за ползите, очакванията и приноса на
научноизследователската общност в България.

Създаването на Българския портал за отворена наука (bpos.bg) е
важна стъпка в процеса на развитието на отворената наука у нас. 

Порталът се поддържа от Министъра на образованието чрез НАЦИД. 
Целта е да бъдат обединени и свободно достъпни всички резултати

от научни изследвания в Република България, финансирани с
публични средства. Наред с това се насърчава в портала и

хранилището към него да публикуват всички учени, които желаят да
предоставят отворен достъп до свои публикации, дори и същите да

не са финансирани с публични средства.

https://www.eosc-portal.eu/
https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/01/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-Fair-in-Practice.pdf
https://www.bpos.bg/
file:///C:/Users/lili91/Downloads/plan-otvorena-nauka_130121.pdf
https://www.bpos.bg/


Вашата емблема или име тук

Полезна информация
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Отворена наука



Вашата емблема или име тук

Полезна информация

Towards a 2030 vision on the future of universities in the 
field of research and innovation in Europe

The Centre for Strategy and Evaluation Services undertook the 
current study on behalf of the European Commission’s 

Directorate-General for Research and Innovation.

Summary of the study
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STOA Workshop: Exploring synergies 
between Horizon Europe and regional 

policy

The EIT invites you to join the European 
Parliament’s Panel for the Future of Science 

and Technology (STOA) workshop with 
high-level speakers.

STOA Workshop: Exploring synergies 
between Horizon Europe and regional 

policy | EIT (europa.eu)

file:///C:/Users/lili91/Downloads/KI0420633ENN.en.pdf
https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance
http://www.europarl.europa.eu/stoa/en/home/highlights
https://eit.europa.eu/news-events/events/stoa-workshop-exploring-synergies-between-horizon-europe-and-regional-policy


Бъдете
инициативни!

Успех!

Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653

nmileva@uni-plovdiv.bg

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


