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.
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Международни инационалнипрограми иинициативи

Покана за участие с проектни предложения в Седмия
съвместен конкурс по програма Southeast Asia-Europe
JFS
Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български
научни колективи за участие с проекти в следните
тематични направлевния:
 Sustainable Food Production - Устойчиво производство
на храни;
 Climate Change: Resilience and Adaptation Изменение на климата: устойчивост и адаптация.
ВАЖНО: Участието на български научни колективи в
обявения конкурс е допустимо единствено в проекти за
фундаментални научни изследвания.
Краен срок за кандидатстване:
15 октомври 2021 г.
Допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие във форум
Бизнес форум в рамките на домакинството на
България на Инициативата „Три морета“
8–9 юли 2021 г., град София
По време на форума е планирано провеждането на
срещи на търговско-промишлените палати, на
агенциите за научни изследвания и иновации, на
агенциите за насърчаване на инвестициите, както
и паралелни срещи на бизнес партньорите.
Приоритетни за страните-членки на Инициативата
„Три морета“ са инвестиции в транспортната,
енергийната и дигиталната инфраструктура.
Предвидени са дискусии в отделни панелни сесии
на теми: енергетика, иновации, транспорт и
дигитализация, както и за Инвестиционния фонд
на Инициативата.
Допълнителна информация

Линк за регистрация
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Международни инационалнипрограми иинициативи
Действия „Мария Склодовска-Кюри“

- Докторантски мрежи по ДМСК 2021
Изпълнение на докторантски програми за
обучение на докторанти от академичните среди
и други сектори, включително промишлеността
и предприятията.
Срок за подаване на проектните предложения:
16 ноември 2021 г.
MSCA Doctoral Networks 2021

- Постдокторантски специализации по ДМСК 2021
Повишаване на творческия и новаторския потенциал
на изследователите, притежаващи докторска степен и
желаещи да придобият нови умения чрез
специализирано обучение, международна,
междудисциплинарна и междусекторна мобилност.
Срок за кандидатстване: 12.10.2021 г.
MSCA Postdoctoral Fellowships 2021
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни инационални програми иинициативи
Действия „Мария Склодовска-Кюри“
- ДМСК и гражданите 2022
Доближаване на научните изследвания до
студентите, семействата и широката
общественост, главно чрез Нощта на европейските
изследователи.
Срок за кандидатстване: 07.10.2021 г.
MSCA and Citizens 2022
European Researchers' Night 2022-2023
- Международно сътрудничество по ДМСК 2021
Развитие на международно, междусекторно и
междудисциплинарно устойчиво сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите
чрез обмен на персонал. Схемата спомага за
превръщането на идеите в иновативни продукти,
услуги или процеси.
Срок за кандидатстване: 05 октомври 2021 г.
MSCA International Cooperation 2021
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в конкурс
Falling Walls Lab MSCA competition now
open - Pitch your research!

https://falling-walls.com/

The competition will take place online-only on
30 September 2021.
It is a world-class pitch competition, networking forum, and a
stepping stone for the next generation of researchers,
innovators, trailblazers, creators, and visionaries.
To apply you will need to:
 submit your application by following the official link for
Falling Walls Lab Marie Skłodowska-Curie Actions 2021
 send a short, spontaneous video in English (max. 2
minutes) of yourself explaining briefly your research topic,
innovative project, social initiative, business model, or idea
and how your MSCA project is supporting it. Submit your
video through by using this EUSurvey - Survey .
The application deadline is 4 July 2021.
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Възможностза участие в уебинар
Webinar - MSCA International
Cooperation Call 2021
29 юни 2021 г., от 14:00 до 15:30 ч.
Европейската Комисия организира
информационен уебинар за потенциални
кандидати по обявената покана за проектни
предложения:
Международно сътрудничество по ДМСК
2021.
Не е необходима регистрация за участие в
събитието.
Допълнителна информация относно
уебинара
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Възможност за участие в събитие

European Green Deal Cluster Event
On 6 and 7 July 2021
Събитието е организирано от Европейската Комисия и
Изпълнителната агенция по научни изследвания.
Участниците ще имат възможност да се запознаят с водещи
изследователи, представяващи проекти по
Действия „Мария Склодовска-Кюри“ в следните области:
 Биоразнообразие
 Устойчиво земеделие и здраве на почвата
 Чиста енергия
 Премахване на замърсяването
 Климатични действия
 Зелен транспорт.

Програма на събитието

Линк за регистрация
Допълнителна информация
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Възможност за участие в конкурс
The registrations of projects for the
contest part of the 33rd edition of the
international computer art forum
Computer Space 2021 has started.
Send your projects for free via
computerspace.org.
The competition will take place onlineonly on
30 September 2021.
The application deadline is 4 July 2021.
Computer Space »
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Възможностза участие в обучение

5-СЕДМИЧНО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Организатор е Yandex, най-голямата европейска
технологична компания, която създава интелигентни
продукти и услуги, включващи машинно обучение.
Качествените данни са много важни за машинното
обучение и участниците ще се научат как да
етикетират данни.
Този онлайн курс съдържа лекции от експерти на
място, практически проекти, сертификат за участие.
Това е уводен курс, който не изисква никакви
специални знания.

Допълнителна информация
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Възможностза участие в хакатон
Organized by: ESTYA UNIVERSITY
ESTYA UNIVERSITY : Université à Paris,
Montpellier, Londres et Dubaï.

Линк за регистрация

Startup Mind Online Hackathon |
Win a Scholarship

От 26.06. в 11:00 ч. до 27.06. в 18:00 ч.
During the first day of the Hackathon the participants
will have an interactive course that will provide
potential entrepreneurs to:
✔️ Learn how to ideate, describe, evaluate, and discuss a
business model using the Business Model Canvas.
✔️ Learn how to use personas and problem scenarios to
articulate an offer.
✔️ Learn how to evaluate Customers and Channels
Relationships.
✔️ Learn how to define and evaluate Key Activities,
Resources, and Partnerships.
✔️ Learn how to define and evaluate Cost structures.
✔️ Prepare and defend a business model.
During the second day, the participants will apply the
skills learned during the first day in a competitive
context.
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в информационни дни
Информационни дни по Програма „Хоризонт Европа“
От 28 юни до 9 юли 2021 г.

Календар на информационните дни

- 9 теми, всяка от които включва програма
от ексклузивни дискусии и практически
сесии, посветени на различен клъстер или
част от новата програма.
Бъдещите кандидати и други
заинтересовани страни в областта на
научните изследвания и иновациите в ЕС
ще имат възможност да получат
информация и да зададат въпроси за
новостите, основните инструменти за
финансиране и процесите на Програма
„Хоризонт Европа“.
Допълнителна информация за
събитията
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Възможностза публикуване на доклади
Call for Papers: New Journal:
CLEANER PRODUCTION LETTERS, Elsevier!
Cleaner Production Letters (CLPL, ISSN: 26667916) е международно, интер-, мулти- и
трансдисциплинарно списание с фокус върху
изследвания и практики за по-чисто производство,
околна среда и постигане на устойчивост.
Обявена е покана за изпращане на доклади, които
ще преминат през оценка и подбор.
Одобрените научни материали ще бъдат
публикувани безплатно в списанието.
Editorial Manager® - допълнителна информация
Насоки за публикуване на доклади

ПУ „Паисий Хилендарски“
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НОВИНИ

Project funded
by the European
Union

На 9 юни 2021 г. в град Ахтопол се проведе обучение на тема: „Как да се
справим ефективно с инвазивните видове“, организирано от Асоциацията
за култура, технологии, образование и развитие – Пловдивски университетСтранджа (АКТОРПУС).
Обучението е в рамките на проект „BSB 884 - Съвместен мониторинг за
опазване на околната среда в страните от Черноморския басейн“,
финансиран по Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“.
Водещи лектори бяха експерти в областта на екологията и опазване на
околната среда - доц. д-р Гана Гечева и доц. дн Дилян Георгиев.
Обучението, официално открито от координатора на проекта, проф. д-р
Невена Милева,
е структурирано в три модула:
• „Мониторинг на видовете и местообитанията“;
• „Инвазивни животински видове на територията на НП „Странджа“;
• „Наблюдение на въздействията“.
В обучението се включиха 24 участници, сред които представители на
АКТОРПУС, местни администрации, Дирекция на природен парк „Странджа“,
Българска фондация за биологично разнообразие, ДГС Царево, ДГС Малко
Търново, ДГС Ново Паничарево и други.
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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