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Вносител на предложението

Пета юбилейна международна конференция по
картография и ГИС

Университет по архитектура,
строителство и геодезия

Международен форум за студенти, докторанти и
млади учени в областта на медицинските науки
„ Black sea symposium for young scientists in
biomedicine and healthcare 2014”

Медицински университет-Варна

Международна научна конференция „Първата
световна война: памет на поколенията”

Университет по библиотекознание и
информационни технологии

16. международна конференция по хармонизация
на моделирането на атмосферната дисперсия за
регулаторни цели

Национален институт по
метеорология и хидрология - БАН

Международен форум „Изграждане на база за
бъдещо сътрудничество в областта на
нарушенията в половата диференциация”

Медицински университет-Варна

Десети международен симпозиум по
електрохимичен импедансен анализ (ЕИА 10)

Институт по електрохимия и
енергийни системи - БАН

Втора научна конференция с международно
участие”Комуникации, електроенергетика и
информатика в транспорта – КЕИТ 2014 г.”

Висше транспортно училище „Тодор
Каблешков”

Международна конференция „Функционална
диагностика и лечение на намаления слух”

Тракийски университет – Стара
Загора

Международна конференция по математически
методи и модели в био-науките BIOMATН-2014

Институт по математика и
информатика -БАН

Международна конференция „Световен форум за
устойчиво общество”

Софийски университет „Св. Климент
Охридски”

Научен форум „Техника и строителни технологии
в транспорта – 2014 г.”

Висше транспортно училище„Тодор
Каблешков”

24 национален научен симпозиум с международно
участие „Метрология и метрологично осигуряване
2014” (ММО 2014)

Технически университет-София

23 ежегодна международна работна среща по
лазерна физика (LPHYS 14)

Институт по електроника - БАН

Научна конференция с международно участие
„Физиология на растенията и генетика –

Институт по физиология на
растенията и генетика - БАН

Списък
на одобрените за съфинансиране научни форуми по Процедурата за подкрепа на
международни научни форуми, провеждани в България
постижения и предизвикателства”
Четвърта международна конференция „Цифрово
представяне и опазване на културно и научно
наследство DiPP2014”

Институт по математика и
информатика - БАН

Международна научна конференция
„Контекстуализирайки промените: миграция,
подвижни граници и нови идентичности в Източна
Европа”

Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей
- БАН

Международен научен форум „Аграрната
икономика в подкрепа на земеделието

Институт по аграрна икономика ССА

5-годишна научна конференция с международно
участие „Иновации в аграрната наука за ефективно
земеделие”

Земеделски институт- Шумен - ССА

18. издание на международна школа по квантова
електроника „Лазерна физика и приложения“

Институт по електроника - БАН

Международна научна конференция „Селекция и
агротехника на полски култури”

Институт по земеделие –Карнобат ССА

Международна научна конференция „Писменото
наследство и информационните технологии”

Кирило-Методиевски научен център
- БАН

Четвърти балкански симпозиум по археометрия
BSA-2014

Институт по физика на твърдото
тяло- БАН

5. национален кристалографски симпозиум с
международно участие

Институт по минералогия и
кристалография - БАН

33 европейски пептиден симпозиум

Институт по органична химия с
център по фитохимия-БАН

Международен научен форум „Промени и
перспективи в селските райони и в селското
стопанство в България, Полша и други страни от
ЕС

Аграрен университет- Пловдив

