
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

КОРЕЯ               RDKR20181122001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Корейско МСП, специализирано в проектирането и производството на турбо машини и части за 
двигатели, търси партньор за технологично сътрудничество. Проектът е насочен към 
производството на по-добри продукти чрез сътрудничество в областта на научноизследователската 
и развойна дейност по споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания. Търсят 
се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019 
 

ТУРЦИЯ                 RDTR20181226002                    Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса 
Проектът има за цел да разработи виртуална платформа за обучения и тренинги, която да осигури 
полезно дигитално пространство и да помогне на студентите да придобият ключови компетенции 
преди тяхното завършване. Консорциумът търси 2 европейски университета и 2 фирми, които могат 
да участват в тази стажантска програма и могат да приемат стажанти. 
Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 22.02.2019 
 

МАКЕДОНИЯ               RDMK20181219001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Македонски институт, работещ в областта на научноизследователската и развойна дейност, 
подготвя проектно предложение по програма CE-SC5-07-2018-2019-2020: “Иновации на суровините 
за кръговата икономика: схеми за устойчива обработка, повторна употреба, рециклиране и 
възстановяване”. Проектът има за цел да разработи и демонстрира в голям мащаб (в няколко града 
в Европа) иновативен модел за използване на рециклирани електронни отпадъци (предоставени от 
крайни продукти като компютри и телевизори), като суровини при производството. Търсят се малки 
и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  

бр. 01/08.01.2019 г 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1be10cd1-6c9b-476b-97e8-691fd3601da6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb3545e3-784e-435f-a151-4d18a3bf4968
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/814ca5c5-1b33-4ac0-bc21-8c19eec63339
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ce-sc5-07-2018-2019-2020


Краен срок за подаване на проекта: 19.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2019 
 

КОРЕЯ              RDKR20181114003                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Корейска фирма, специализирана в технологиите за сигурност на Интернет на нещата, които са 
приложими за уеб решенията, разработва проект за използването на изкуствен интелект в тази 
област. Фирмата подготвя проект по  Eurostar2 и търси партньори, за да сключи споразумение за 
научно сътрудничество. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети 
и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.08.2019  

 
 
 

 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b27cf499-b3d6-4fca-94a8-f8f5cfd6816b
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/

