
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“



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.
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Проф. д-р Невена Милева
„Проекти, научни и приложни програми“
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Официален старт на Рамкова програма
„Хоризонт Европа“ в България

На 6 април 2021 г. Министерство на
образованието и науката, съвместно с

Европейската комисия, организира онлайн
събитие за официалния старт на Рамковата
програма за научни изследвания и иновации

„Хоризонт Европа“ (2021–2027 г.) в България. 

Събитието е с начален час 9:00 и ще се проведе във
формат на онлайн конференция с възможност за

сесии с въпроси и отговори.

Ще бъде представена цялостната структура на
„Хоризонт Европа“ и ключовите новости в
сравнение с „Хоризонт 2020“, в т.ч. мисии, 

европейски партньорства, Европейския съвет по
иновации и други. Програма на събитието

Предварителната регистрация за участие в
събитието е задължителна. 

Линк за регистрация

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/03/Horizon-Europe-Agenda.pdf
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hp5IcJhFh06rwpJTSPQCjbylqy_C4uBKt8G05uGThiFUQkk1TFU3SkpHRUg3QVJMNjcxWkFNVUVDVi4u
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ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подкрепа за университетски и научни дейности

Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с
университетски и научни дейности и открива конкурс за набиране

на кандидатури.
Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни
институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

Формуляр за кандидатстване
Формулярът може да се попълни на френски или на български език.

Краeн срок за кандидатстване (етап 1): 30 април 2021 г.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за
университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:

svetoslav.milanov@institutfrancais.bg,
с копие до

iva.debrenlieva@institutfrancais.bg

http://institutfrancais.bg/media/ee/40/5e85c4244c7d222c8a868099ba81/appel-candid-bg-2021.doc
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„Elements of AI“ е поредица от безплатни
онлайн курсове, разработени от Reaktor и

Хелзинкския университет. 

Целта е да бъдат насърчени и информирани
възможно най-широк кръг от хора за

изкуствения интелект и неговите възможности
(и ограничения), както и за начините да

започнат те самите да разработват методи с ИИ. 

Курсовете съчетават теория и практически
упражнения и всеки може да ги завърши със

собствено темпо. 

За допълнителна информация:

Безплатно онлайн въведение в ИИ за неспециалисти. 

https://www.elementsofai.com/bg/?fbclid=IwAR2ystQfhJvOW32mOyETJcpO_O3DQ0EveoMZNdOPSikKT4NFkjP4B7SIJTs


Възможностизаучастиев уебинари
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Erasmus+ 2021-2027 Programme

С #DiscoverEU, която става част от #ErasmusPlus, 
хиляди млади хора ще имат шанса да опознаят

Европа, като се възползват от устойчивото пътуване.
Ще бъде подкрепено ръководеното от младежи

местно и транснационално сътрудничество - онлайн
и офлайн - за изграждане или укрепване на
партньорства, с фокус върху солидарността и

приобщаващото демократично участие на всички.

Erasmus+ 2021-2027 Programme brings over €26.2 
billion to support mobility and cooperation | 

Erasmus+ 

Erasmus+ 2021-2027: enriching lives, opening minds

New Erasmus+ Program 2021-2027 > A Step by Step Guide 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-2021-2027-programme_en
file:///C:/Users/lili91/Downloads/gp_daily_WEB_NC0221132ENN_002.pdf.en.pdf
https://www.teacheracademy.eu/blog/new-erasmus-plus-program-2021-2027/?utm_source=Europass+Teacher+Academy&utm_campaign=7fbcf8df44-EMAIL_CAMPAIGN_2021_03_27_07_38_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_38bf1d9897-7fbcf8df44-376293782&goal=0_38bf1d9897-7fbcf8df44-376293782&mc_cid=7fbcf8df44&mc_eid=07891b4f14
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WEBINAR: ERASMUS 2021-2027: AN INTRODUCTION

This webinar will introduce the possibilities and 
break down the complex system of Erasmus+ 

funding.
The logic of the programme is quite different from 

Horizon and this webinar aims to give an overview of 
the new Erasmus that starts from 2021.

Topics presented:
 Erasmus+: a brief history

 What your organization needs to apply
 What opportunities Erasmus+ offers

 Where and how to apply

Erasmus 2021-2027: An introduction | Europa Media 
Trainings

https://europamediatrainings.com/webinars/158/erasmus-2021-2027-an-introduction?fbclid=IwAR3abEAl7dXx7Epi67WKFaYVNK5D6DOkIMq8TpD1WtBHYgsbso9aeVW4Znk


Възможностизаучастиевуебинари
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Elsevier България

Discover new research funding opportunities from 
around the world 

How can I increase efficiency of my searching in 
Scopus?

SciVal for researchers - grants, how to use bibliometric 
data in grant processes 

OA Publishing made easy with Digital Commons 

Why does visibility matter?

SciVal for researchers - direction of evaluation, how to 
search for information 

Open science tools for discovering, promoting and 
sharing research 

Useful functions in Scopus 

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461213?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR2d6eJg6g06Sumug0YOu5R7SfUlDqPB8V8U0H01TyCUExcClZpwnNbvENQ
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461214?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR3mWM79yVoDRC_rdomxFhGQWEa9jnPS0m3qBqNhGNSrTTw0CQ3PQn0DIEI
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461216?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR3Gs9zQicU4sTT-3Feij3RwWzxP2dDqg8AwGKGk-bByCWBgTdlDf2ZHmfw
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461217?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR0lJPpXq-Us85ZceDxaJJ68CAsJDJrUgqyoIdIcU-2l7_YEgkUpYurAJ_M
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461218?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR2piHeEmG9x6jYtmg-daboamIaTfLKCeMBrox0Z6PyMRnuk8qCsj7T_-Tg
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461219?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR17Rh_Bn1TVAjfdvdqhBDmUme8cBNfOg8mxHFhOMlk-1SxXM-tTgHBTLYU
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461220?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR3EM46qfwpkPaNHrBs9f1ECEsF5cvlgVN_M-DdJW6Wi0HUwX_a68Q2jM7E
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/461222?utm_source=Elsevier&utm_medium=FB&fbclid=IwAR2KViCAEXQPXmyF_k4EvL0HSJ_p3bM5OTtfHy8tYv6_LYzRLE5EAGG0jsE


Възможности за участие в обучения, семинари, уебинари и други
важни мероприятия
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Тези уебинари са част от проекта
EMpowering Youth - подобряване на
капацитета за младежки проекти

EuroMed, координиран от Coordinating 
Committee for International Voluntary 
Service и финансиран от Anna Lindh 

Foundation и Европейския съюз в
партньорство с Concordia Charity, 
Baladna, Servei Civil International, 

Association chantiers et cultures, SCI 
Hellas, SPACE SD.

#1 Project Design & Management from A to Z 
(Part I) | Facebook

https://www.facebook.com/events/289525156020382/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A265258711780229%7D%7D]%22%7D


Проф. д-р Невена Милева
+359 888650653

nmileva@uni-plovdiv.bg

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