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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Международнии национални програмии инициативи
Работна програма по "Хоризонт Европа"

Програма „Хоризонт Европа“
Дейностите по отворените процедури за подаване на
проектни предложения са свързани с адаптиране към
изменението на климата; чисти океани, морета и води;
климатично неутрални и интелигентни градове.
Хоризонталната покана се отнася до координацията на
допълнителни действия за изпълнението на мисии.
Проектите ще бъдат оценявани за финансиране в един етап.
Срок за подаване на проектните предложения:
14 септември 2021 г., 17:00 ч.

„Supporting the transition towards climate
neutrality within cities“
Type of action:
HORIZON-CSA HORIZON Coordination and
Support Actions

„Collaborative local governance models
to accelerate the emblematic
transformation of urban environment and
contribute to the New European Bauhaus
initiative and the objectives of the
European Green Deal“
Линк към обявената покана
„Supporting national, regional and local
authorities across Europe to prepare for
the transition towards climate neutrality
within cities“
Линк към поканата
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни и национални програмии инициативи

Програма „Хоризонт Европа“

Грантово споразумение

Ръководство по Програма
"Хоризонт Европа"
В документа са представени
структурата, основните аспекти и
новостите в „Хоризонт Европа“.
Подробно е описано как се работи с
онлайн системата – регистриране на
организацията, подаване на проектно
предложение, подписване на
грантовото споразумение и неговото
управление и друга информация.

Анекси
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Международни и национални програми и инициативи
Виртуално събитие за представяне на
отворени конкурси по Програма „Хоризонт
Европа“ с възможност за намиране на
партньори
Организирано от: EURAXESS Worldwide ASEAN, с
20-22 юли 2021 г.
подкрепата на ЕК, делегациите на ЕС и
представителствата на държавите членки в ASEAN.
Събитието е свързано с четири от клъстерите по
Стълб „Предизвикателства и
конкурентоспособност“ на РП „Хоризонт Европа:
- Здравеопазване (изкуствен интелект и здраве;
инфекциозни болести; здраве и климатични
промени)
- Гражданска сигурност за обществото (управление
на бедствия, готовност за пандемия)
- Цифрова сфера, промишленост, космическо
За допълнителна информация и
пространство (кръгова икономика)
регистрация
- Климат, енергия, транспорт (зелени технологии).
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Международни и национални програмии инициативи
Програма „Творческа Европа“

Допълнителна информация

Отворени са още 5 покани за представяне на проектни
предложения по новата програма
„Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.) за проекти и
действия в следните области:
- Партньорства в сферата на журналистиката
Краен срок: 28 август 2021 г.
- Европейски проекти за сътрудничество (1-ва
категория)
Краен срок: 7 септември 2021 г.
- Европейски проекти за сътрудничество (2-ра
категория)
Краен срок: 7 септември 2021 г.
- Европейски литературни творби
Краен срок: 30 септември 2021 г.
- Покана за проектни предложения за създаването на
експертна група към панела за „Европейска столица
на културата“
Краен срок: 30 септември 2021 г.
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Възможностза участие в уебинар

Уебинар: “Drivers of innovation in rural areas”
15 юли 2021 г., от 15:00 до 16:30 ч.
Организиран от Interreg Europe
Тема на събитието: как да проектирате и осъществите регионални политики за подкрепа
на иновациите в селските райони.
Уебинарът ще изследва различни подходи в подкрепа на иновациите в икономиките на
селските райони, ще ги направи по-устойчиви и способни да отговорят на настоящите
обществени предизвикателства и преходи (цифрови, енергийни, екологични) и ще
улесни възприемането на най-новите технологични решения.
Допълнителна информация относно уебинара
ПУ „Паисий Хилендарски“

7

Възможност за участие в уебинар

„Financing for SMEs in Horizon Europe:
tips for application and success stories in
the BIOMATERIAL SECTORS“
6 юли 2021 г.,15:00 – 16:15 ч.
Организатор: Consorzio Italbiotech
Фокусът на уебинара е да предостави
препоръки за това как да се напише успешно
предложение в рамките на поканите на
Европейския съвет по иновации и да се
разработи стратегически бизнес модел, на
основата на принципите за кръгова биоикономика.
Допълнителна информация относно
уебинара
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Възможност за участие в кръгла маса

COVID19 наруши начина, по който
хората работят и ускори
съществуващите тенденции на
работното място. Всички имаме
собствени мнения за най-доброто
ново работещо „нормално“. Но какво
разкрива изследването?
Следващата седмица можете да чуете
мнението на четирима водещи учени.
Линк към събитието
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Възможност за участие в уебинар

Webinar:
EU Industrial Strategy & Additive Manufacturing:
Resilience of Industrial Ecosystems
8 юли 2021 г., от 11.00 до 12.00 ч.
На 5 май 2021 г. Европейската комисия публикува своята
актуализирана Стратегия за развитие на индустрията:
Изграждане на по-силен единен пазар за възстановяване на
Европа.
Основни теми на уебинара са:
• Текущи индустриални приложения в най-важните
индустриални екосистеми;
• Значение на дигиталните налични ресурси и разпределение
на производството.

Допълнителна информация
Webinar Registration - CECIMO
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Възможност за участие в конференция
Panel session: The New European Industrial Policy and
the Ecosystem Approach

Panel | Innovation Ecosystems: Thinking
beyond Industry Boundaries

Линк за регистрация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Възможност за участие в обучителна програма
Програма на Европейската комисия, помагаща на студенти
по журналистика и млади журналисти да научат повече за
дейността на ЕС в техния регион.
Програмата включва:
- Обучения по журналистика и регионална политика на ЕС;
- Менторство от утвърдени журналисти;
- Съвместна работа с известни журналисти по време на
Седмицата на регионите в ЕС;
- Посещения на медийни централи по въпросите на ЕС и
институции на ЕС;
- Уникална възможност за участие в пресконференциите на
Европейската комисия.
Разходите за настаняване и пътуване се поемат от ЕК.

Период на провеждане: 10-15.10.2021 г.
Срок за кандидатстване: до 12.07.2021 г.
Линк за кандидатстване по програмата
Подробна информация за обучението
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Възможност за виртуални турове
Take a 360° tour to the European Commission JRC Visitors' Centre

The scientists invite you to explore the
virtual 360° Visitors' Centre and
discover the wealth of independent
research that has been conducted over
the last 60 years.
Take a 360° tour of one of the laboratories to
learn about the scientific equipment and
projects. Explanatory videos, animations and
infographics about science are available. Try
out some interactive tools, play a game or quiz,
and put your knowledge to the test.
The tour is a portal that lets you dive into a virtual tour of
12 JRC laboratories that have also been rendered in 360°.
Five additional tours of other JRC labs are under
preparation, with many more possibilities in the pipeline.
JRC Digital Media Hub | European Commission

Take a 360° tour to the European
Commission JRC Visitors' Centre |
European Commission
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НОВИНИ
Каталог „Проекти на фокус“

Екипът на ИА ОПНОИР е разработил каталог
„Проекти на фокус“ за популяризиране на
резултатите от изпълнението на проектите,
финансирани от Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020.
Каталогът съдържа кратко представяне на
ключови проекти, финансирани от
оперативната програма, информация за
целите и дейностите, постигнатите
резултати до момента, както и връзка към
интернет страниците на проектите и
участващите организации.
Каталогът е в две части - „Центрове за
върхови постижения и центрове за
компетентност“ и „Образование“.

Линк към каталога
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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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