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 инационални програми иинициативи

Фонд „Научни изследвания“ организира и предоставя
информация за финансираните проекти по конкурсите на
ФНИ, насочени към справяне с пандемията от COVID-19:
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни
изследвания по обществени предизвикателства, свързани
с пандемията от COVID-19 – 2020 г.“
и
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно
сътрудничество – международен конкурс за съвместни
изследователски проекти за KОВИД-19“.

На страницата на Фонда можете да откриете онлайн
видеопредставяния на част от вече стартиралите проекти и
кратка информация за тях.
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Международни инационални програми иинициативи

На уеб страницата на Фонд «Научни изследвания» е публикувана
следната актуална информация:
- Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2021 г.:
https://www.fni.bg/?q=node/1315
- Видеозапис с представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2020 г.
от проф. дхн Георги Вайсилов:
https://youtu.be/MmD8QLLwmS4
- Видеозапис с представяне на Годишната оперативна програма
на ФНИ за 2021 г. от проф. дтн Светослав Николов:
https://youtu.be/weesbimyQ2Q
Годишен отчет на ФНИ за 2020 г.
Актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2021 г.
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Международни инационални програми иинициативи

Допълнителна информация за поканите по
програма "Творческа Европа" /2021-2027 г./

Първите покани за представяне на проектни
предложения по новата програма „Творческа
Европа“ (2021 – 2027 г.) вече са отворени.
Трите покани са за проекти и дейности в следните
области:
 Европейски проекти за сътрудничество
Краен срок: 7 септември 2021 г.
 Европейски мрежи на културни и творчески
организации
Краен срок: 26 август 2021 г.
 Покана за проектни предложения, насочена
към европейски оркестри
Краен срок: 26 август 2021 г.
Програма „Творческа Европа“ е основният
инструмент за насърчаване на европейското
културно и езиково многообразие, за опазване на
културното наследство и за подпомагане на
творческия и аудиовизуалния сектор.
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Възможности заучастие вконференции

Организатори:
European Training Foundation and UNESCO, with the collaboration of the ILO,
EBRD and UNICEF.
Цели на конференцията:
 да създаде форум за съвместно обсъждане на националния и
международния опит в трансформирането на системите за образование и
обучение в системи за обучение през целия живот;
 да потвърди приоритетите за бъдещо сътрудничество в областта на
развитието на човешкия капитал.
Програма на събитието
Допълнителна информация
ПУ „Паисий Хилендарски“
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Конференция: Building lifelong
learning systems: skills for green and
inclusive societies in the digital era.
21-25.06.2021 г.
All the sessions are going to be LIVE
streamed on Facebook.
Session 1: Adapting to a changing skills
demand, 21 June, 10.30 CET
➡️ https://fb.me/e/1mLvvC8C7
Session 2: New Forms of Learning, 21
June, 13.30 CET
➡️ https://fb.me/e/2nwwpOLAx
Session 3: Role of actors in Lifelong
learning systems, 22 June, 9.00 CET
➡️ https://fb.me/e/2t7046EUw
Session 4: Monitoring and Adapting, 22
June, 11.30 CET
➡️ https://fb.me/e/1uxPxuehB
Session 5: Skills for All, 23 June, 9.00 CET
➡️ https://fb.me/e/P5j5vGgG
Session 6: Supporting the Green
Transition, 23 June, 11.30 CET
➡️ https://fb.me/e/5aLcJWxK2
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Възможности заучастие вуебинари
Информационни дни по Програма „Хоризонт Европа“
От 28 юни до 9 юли 2021 г.

Календар на информационните дни

Десетдневното събитие ще даде възможност на
бъдещите кандидати и други заинтересовани
страни в областта на научните изследвания и
иновациите в ЕС да получат информация и да
зададат въпроси за новостите, основните
инструменти за финансиране и процесите на
Програма „Хоризонт Европа“.
Информационните дни по Програма „Хоризонт
Европа“ ще разгледат 9 теми, всяка от които
включва програма от ексклузивни дискусии и
практически сесии, посветени на различен
клъстер или част от новата програма.
Допълнителна информация за събитията
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Възможности заучастие във форуми
На 14 юни 2021 г. Европейският институт за
иновации и технологии (EIT), в
сътрудничество с португалското
председателство на Съвета на Европейския
съюз, организира събитие, за да представи
новата стратегия на EIT като част от
Програма «Хоризонт Европа».
Новата стратегия има четири основни
приоритета и много нови особености. Това
ще позволи на общността на EIT да засили
своето въздействие, да увеличи подкрепата
си за висшето образование и да вложи
повече усилия за развитие на регионите.
Допълнителна информация

Програма на събитието
Линк за регистрация
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Възможност запровеждане настаж
Summer's Cool Intern

За допълнителна информация и регистрация

An online 3-weeks internship program, dedicated
to final year students and fresh graduates, eager to
develop in a multicultural environment and to
improve their practical skills such as Leadership,
Self-awareness, Communication, Flexibility,
Emotional intelligence or Critical thinking!
The attendees will be hired as an Intern on a 6
hours per day, paid internship.
All workshops will be held virtually, on Microsoft
Teams.
There are 60 internship seats in total, based in the
following 5 sites: Belgarde, Zagreb, Bosnia, Sofia or
Bucharest.
The workshops are organized from Monday to
Friday 6-hours per day during 5th – 23th July.
Application deadline is 18th June.
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Новини
На 19.05.2021 г. евродепутатите приеха програмата на ЕС
за културния и аудиовизуалния сектор „Творческа
Европа“.
Най-големият дял (1,4 милиарда евро) е предназначен за
направлението „МЕДИА“, което подкрепя развитието,
популяризирането и разпространението на европейски
филми и аудиовизуални произведения в Европа и извън
нея.
Направлението КУЛТУРА подкрепя трансгранични
културни и творчески проекти – сътрудничество между
организации и професионалисти в области като музика,
популяризиране на европейската литература и
книгоиздаване, архитектура, както и европейските
културни награди и инициативи.
По третото направление подкрепата за първи път ще
бъде насочена и към сектора на медиите.
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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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