Покана за участие:
Международна конференция по изследвания и технологии
Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата
Европейска отбрана и сигурност

Д

Пловдив, 31 май 2018

еветата международна научна конференция за
изследвания и технологии ще се проведе в найстария и красив град в Европа – Пловдив, на 31 май
2018 г. в рамките на Тринадесетото международно
изложение за отбранителна техника “ХЕМУС 2018”.
Традиционно конференцията се организира от
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ и
Фондация „Хемус’95” под патронажа на Министерство
на отбраната на Република България.
Конференцията е част от
Календар на събията на
Българското председателсво на Съвета на
Европейския съюз.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Иновации и индустриално сътрудничество в
интерес на общата европейска отбрана и сигурност:
•
•
•

Европейският фонд за отбрана – възможности и
перспективи
Европейски инициативи в подкрепа на научните
изследвания, иновации и индустриално
сътрудничество
Бъдещата програма за научни изследвания в
областта на отбраната

Ц

ел на конференцията: Настоящи политики,
програми и инициативи в областта на
отбранителните изследвания и индустриалното
сътрудничество в ЕС. Проучване и обсъждане на
последните събития, свързани с Европейския фонд
за отбрана, приоритетите в областта на отбраната и
военните способности. Изпълнение на Европейската
програма за индустриално развитие в областта
на отбраната. Създаване на неформална среда за
обмен на идеи между създателите на политики,
академичните среди и индустрията.
онференцията представлява открит форум за
споделяне на мнения, решения и идеи. Каним
всички, които желаят да споделят своите виждания
за развитието на научните изследвания, иновациите
и индустриалното сътрудничество в интерес на
Европейска отбрана и сигурност, да участват в
провеждането
на
Деветата международна
научна
конференция
“ХЕМУС-2018”.

К

Допълнителна информация за конференцията и
оформлението на докладите може да бъде намерена
на уебсайта на конференцията:
http://www.di.mod.bg/hemus

Научни изследвания, технологии и системи за
сигурност и отбрана:
•
•
•

Въоръжение, бойни системи и технологии
Комуникационни и информационни системи,
киберсигурност
Военно-политически, социални и икономически
аспекти на отбраната

ВАЖНA ДАТA:
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