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Френска фирма с голям опит в разработването на устройства за Глобалната навигационна 
спътникова система и 3D карти (High Definition) разработва предложение по процедура SU-SPACE-
EGNSS-3-2019-2020. Проектът цели да разработи приложение на Глобалната навигационна 
спътникова система за лозарските операции, използвайки автономни селскостопански роботи. 
Търси се фирма, която произвежда автономни селскостопански машини, за да тества решението и 
да стане част от консорциума. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, 
университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 05.03.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019 
 

ИСПАНИЯ               RDES20190121001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Испанска изследователска организация разработва проектно предложение по процедура H2020 
DT-ART-03-2019. Целта на проекта е да се разработи система за автономно управление на 
автомобилите в критични ситуации. Търсените партньори са производители на системи за 
автономно управление на автомобили за тестване и валидиране на прототипа съгласно 
споразумение за научно сътрудничество. Търсят се малки и средни фирми, изследователски 
институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 25.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2019 
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Испански изследователски център, работещ в областта на селското стопанство и животновъдството, 
подготвя предложение по процедура H-2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open. Проектът цели 
да разработи 3D модел на клетките на женската репродуктивна система (на човек и животни) с цел 
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подобряване на репродуктивните качества и здравето на хората и животните. Търсените партньори 
са фирми и изследователски институти с опит в областта на репродуктивните тъкани представени в 
3D. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 19.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 02.05.2019 
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Каталунска нестопанска асоциация изготвя предложение за проект по процедура SC1-DTH-01-2019, 
което има за цел да разработи система за управление на развитието на рисковете, като инструмент 
за непрекъснато развитие на дейностите, насочени към подобряване на качеството на живот на 
след осъществена терапия срещу туморни заболявания. Търсят се фирми с опит в разработването 
на софтуер и анализ на данни, национални/регионални здравни институции и онкологични 
болници. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 08.02.2018  
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