Анекс 4: План за реализация и разпространение на резултатите от изпълнението на
научната програма “Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар
в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”

Разпространението на резултатите е съществена част от програмата, свързана с
успешната и реализация.
Разпространението на резултатите е предвидено да се осъществи чрез следните
активности:
1. Разпространение на резултатите посредством уебсайт, създаден специално за
проекта;
2. . Представяне на резултатите на международни и национални конференции;
3. . Публикуване на резултатите в престижни специализирани научни издания;
4. . Представяне на резултатите на семинари в България и чужбина;
Целта на тези дейности е да разпространят резултатите до учени, експерти и инженери,
работещи в сходни на програмата области, като по този начин ще се създадат предпоставки
за нови научни сътрудничества, както и ще се популяризира научната дейност извършвана
в България в областта на ИИКТ. Представен е подробен план за реализация за всяка от
изброените активности:
1. Разпространение на резултатите посредством уебсайт, създаден специално за
програмата. За популяризиране на научната дейност по изпълнение на програмата ще
бъде създаден уебсайт, който ще съдържа информация за целите на програмата,
научните дейности по ппрограмата, публикациите свързани с изпълнението на
задачите и актуална информация относно моментното състояние на програмата.
2. Представяне на резултатите на международни и национални конференции.
Научният колектив смята, че е изключително важно, резултатите от изпълнението на
националната програма да бъдат представени както на престижни международни
конференции, така и на подходящи конференции проведени в България. Предвид
големия брой участници, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на програмата се
очаква да пропагандираме резултатите поне на 50 конференции , половината от които
са в чужбина. Тук предоставяме списък на една малка част от тези конференции:
Мероприятие

Място

Целева група

1

48-ма Пролетна конференция
на СМБ

България

Научни
работници

2

19th IEEE International
Conference on Software Quality,
Reliability, and Security (QRS)

София, България Научни
работници

Дати
април 2019
юли 2019

София, България Научни
работници

ноември
2019

3

International Conference on
Information Systems and Grid
Technologies

4

Информационно събитие на Бургас, България Представители
ННП ИКТвНОС за обявяване
на всички
на стартиране на програмата
целеви групи

февруари
2019

5

The International Conference Созопол,
“Applied Modeling in Economics, България
Finance and Social Sciences

Научни
работници

28.06
–
2.07. 2019

6

Семинар на ННП ИКТвНОС
Русе, България
за обучение на потребители на
основните услуги
предоставяни като резултат от
програмата

Крайни
потребители

септември
2020

7

Информационно събитие на Варна, България
ННП ИКТвНОС, годишен
отчет за втора година

Представители
на всички
целеви групи

ноември
2020

8

49-та Пролетна конференция
на СМБ

България

Научни
работници

април 2020

9

International Conference on
Information Systems and Grid
Technologies

София, България Научни
работници

10 50-та Пролетна конференция
България
на СМБ
11 Семинар на ННП ИКТвНОС
София, България
за обучение на потребители на
демонстрационните
прототипи и запълване на
анкети
12 Информационно събитие на София, България
ННП ИКТвНОС, годишен
отчет за трета година

ноември
2020

Научни
работници

април 2021

Крайни
потребители

октомври
2021

Представители
на всички
целеви групи

ноември
2021

3. Публикуване на резултатите в престижни специализирани научни издания.
Предвидено е почти всички участия на конференции да бъдат свързани с публикации в
съответните сборници и/или други издания. По този начин се очаква публикуването на
десетки статии в специализирани поредици. Предвижда се публикуването на също
десетки статии в научни списания с импакт фактор.
Планът ще бъде обновяван в началото на 2019, 2020 и 2021, с добавяне на други
конференции, семинари и други подходящи събития, свързани с целите на програмата.

