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“
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Международни и национални програми и инициативи
Отворени покани за набиране на проектни предложения
Европейският научноизследователски съвет (ERC)
обяви следните покани за представяне на проектни
предложения:
ERC-2022-SyG
Дата на публикуване: 15 юли т.г. Покана.
Краен за срок за подаване на проектните предложения:
10 ноември 2021 г., 17:00 ч. (брюкселско време).
Полезна информация за кандидатстващите по
конкурса.

ERC официално се присъедини към
Декларацията от Сан Франциско за оценка на
научните изследвания (DORA),
във връзка с публикуваната
Работна програма на ERC за 2022 г.

ERC-2022-PoC1
Дата на публикуване: 15 юли т.г. Покана.
Краен за срок за подаване на проектните предложения:
14 октомври 2021 г., 17:00 ч. (брюкселско време).
Полезна информация за кандидатстващите по
конкурса.
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Международни и национални програми и инициативи

European Youth Portal

Европейският младежки портал предлага
информация за възможности за младите хора
в Европа и извън нея:
- инициативи за учене, работа и
доброволчество.
- начини гласът им като европейски граждани
да бъде чут.

European Youth Portal

ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в конференция
“Compete or cooperate: What’s the new normal for global R&D?”
A public Science|Business online conference
08 Sep 2021, 13:00 – 17:30 CET
ПРОГРАМА:
 13:00 - Online networking
 13:45 - Welcome and introduction/ Conference Opening
 13:50 - New world order: Has the pandemic taught us all to cooperate,
or compete?/ Keynote
 14:15 - Health assets: In the next crisis, who owns the technology?/
Panel session
 15:00 - Beyond COVID: Where must the world act next?/ Foresight
session
 15:15 - Online networking
 15:45 - The road to Glasgow: Can we work together on climate tech?/
Plenary session
 16:45 - Compete or cooperate: Where will the boundaries be drawn
in quantum tech?/ Closing session
 17:30 - Close of conference
Линк за допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в конференция
The EIT Digital Flagship Conference 2021
14 септември 2021 г.
11:00 - 12:30 ч.
Online

Линк за допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в конференция
Compete or cooperate: What’s the new normal for global R&D?
08 септември 2021
A public Science|Business online conference (13:00 – 17:30 ч.)

На 08 септември организацията Science|Business ще покани международни
лидери и влиятелни личности, за да обсъдят нов световен ред за
сътрудничество в областта на научноизследователската и развойна дейност.
По време на конференцията ще се разисква кога и как държавите трябва да
си сътрудничат, а не да се конкурират - по-специално в областта на
здравеопазването, цифровите технологии и климата. Чрез поредица от
интерактивни дебати на високо ниво ще бъдат разработени препоръки за
балансиране на откритостта и сигурността, взаимността и суверенитета и
справедливото разпределение на ползите от глобалните усилия за
научноизследователска и развойна дейност.
Линк за допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в обучителен курс
„The Three Rs and Animal Use in Science Rerun“
Европейският съюз се ангажира да замени
използването на животни в науката и са необходими
млади учени, които да помогнат за постигане на
тази цел. По този начин ще се осигури контекст за
развитието на умения за критично мислене и ще
улесни въвеждането на учениците в предмети като
етика, биология, статистика, философия или
граждански науки. Изучаването на алтернативи на
тестването върху животни запознава учениците и с
теми за устойчивост и по-добри научни практики.

Начало на обучението: 13.09.2021 г.
Край на обучението: 21.10.2021 г.
Линк за допълнителна информация

Модули
Модул 1: „Animal Welfare and Science“, на 13.09.2021 г.
Модул 2: „Human-based Science“, на 20.09.2021 г.
Модул 3: „Critical Thinking“, на 27.09.2021 г.
Модул 4: „Your Own 3R’s Learning Scenario“, на 04.10.2021 г.
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Възможност за участие в уебинар
E-workshop: competitive and sustainable tourism
Policy Learning Platform
21 септември 2021 г., от 14:00 до 17:00 ч.

Присъединявайки се към това събитие, ще
научите как да популяризирате своите
региони, благодарение на стратегиите за
развитие на туризма, брандирането и
участието на много заинтересовани страни.
Ще научите и как да създадете
разнообразен и устойчив туристически
продукт, въз основа на оценяването на
природното и културното наследство във
вашите региони.
Дневен ред
Линк за регистрация
Допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в информационна сесия
Информационна сесия по Програма Life
8-9 септември, 2021 г.

На 8-9 септември CINEA - European
Climate, Infrastructure and Environment
Executive Agency ще проведе
иформационна среща, за да предостави
насоки на потенциални кандидати относно
отворени процедури за подаване на
проектни предложения по Програма Life.
За допълнителна информация и
регистрация
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Възможност за участие в мероприятие
FinCrime Virtual Week: Agents of Innovation
August 2-6, 2021

Водещото виртуално събитие на
Association of Certified Financial Crime
Specialists, FinCrime Virtual Week
е с различен формат.
Програмата включва обучение,
интерактивни дейности и възможности
за свързване с експерти във формат,
който отговаря на работния график на
участниците.

Програма на събитието
Линк за регистрация

Допълнителна информация
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Възможност за участие в среща
Lecture on Solar energy

Организатор: Climate Protection Agency Hannover Region
28 юли 2021 г., 18:00 - 19:00 ч.
Online
Теми, които ще бъдат дискутирани по време на
срещата:
- Преглед на субсидиите за слънчеви топлинни и
фотоволтаични системи;
- Кои са потенциалните бенефициенти и как да
кандидатстват за субсидии;
- Субсидии от провинция Долна Саксония за технологии
за съхранение;
- Колко фотоволтаични системи да бъдат поставени на
покривната повърхност.
Линк за допълнителна иформация
Линк за регистрация
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Възможност за участие в конкурс
Tailored Postcards
Обявен е конкурс за красива, качествена снимка от
дейност по одобрен проект за регионално развитие
на ЕС. Бенефициентите могат да участват, като
споделят чрез любимите си платформи кадър под
формата на цифрова пощенска картичка с рамката
Europe in my region.
За най-добрите картички ще бъде предоставена
възможност за отпечатване на набор от 300 броя,
за популяризиране на дейности и събития с
партньори по проекта!
Можете да изпращате вашите снимки на e-mail:
info@euinmyregion.eu до 31 август 2021 г.
Допълнителна информация
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НОВИНИ
ПЛОВДИВСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПОЛУЧИ СТАТУТ НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
Седем висши училища получиха статут на изследователски университети за
следващите четири години:
- Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), медицинските
университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в
София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и
Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.
Седемте университета имат значима по количество и качество научна
продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Със
значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните
университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в
международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства
от международни и национални проекти и програми, както и от договори с
български и чуждестранни предприятия.
Изследователските университети ще получат допълнително целево
финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за
възстановяване и устойчивост.
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НОВИНИ

Покана за участие в проучване по международен проект
Покана за участие на активни изследователи от
повече от 30 страни в проучване по проект
“Standard Operating Procedures for Research
Integrity“
във всички области на изследване, които имат
публикации в Web of Science, на тема „целостта на
научните изследвания“.
Като участвате, вие ще допринесете за
разработването на ефективни стандартни
оперативни процедури (SOP) и насоки за целостта на
научните изследвания, които ще помогнат на
изследователските организации, включително
вашата собствена институция, да насърчават
SOPs4RI – Promoting excellent research изследователската почтеност и да избягват и да се
Линк към проучването
справят с неправилното поведение на
изследователите.
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
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