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ИСПАНИЯ  RDES20171215001           Виж пълния текст (EN)    _ 
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-LC-NMBP-30-2018. Целта на 
проекта е да се разработят електроди, които включват графен в състава си, и които биха подобрили 
енергийната плътност и натоварване на новото поколение супер кондензатори. Търси се партньорство с 
малки, средни и големи предприятия, и др.. 
 
Краен срок за подаване на проекта: 23.01.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 07.01.2018 
 

ИСПАНИЯ  RDES20171129001           Виж пълния текст (EN)    _ 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-DTH-07-2018. Целта на 
проекта е да се разработи, тества и валидира европейска платформа за стандартизиране на електронни 
здравни досиета. Търси се партньорство с предприятия, университети, научноизследователски 
организации и експерти с доказан опит, и др.. 
 
Краен срок за подаване на проекта: 24.04.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.03.2018 
 

КОРЕЯ   RDKR20171201001           Виж пълния текст (EN)    _ 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се 
разработи интегрирана платформа за анализ и предотвратяване на кибер атаки, като се използва блок 
верига в облачна среда. Търси се партньорство с научноизследователски организации, университети, 
малки предприятия и др.. 
 
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018 
 

КОРЕЯ   RDKR20171201003           Виж пълния текст (EN)    _ 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се 
разработи интелигентна система за противопожарна защита, с по-бърза реакция и по-добра точност на 
откриване. Търси се партньорство с предприятия и др.. 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22c6a663-f2a9-4d6b-919f-202843b60d44?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-nmbp-30-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb21b2cd-c0a4-4ec9-853a-64caa7d41833?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-dth-07-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b86bca32-eb95-4fc8-84ca-9b107ad2d0b7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c6bbf634-edc2-4865-a832-a0c89a093b17?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
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Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018 
 
 

АРМЕНИЯ  RDAM20171218001           Виж пълния текст (EN)    _ 
Арменска научноизследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-DT-

FOF-03-108. Целта на проекта е да се разработи и произведе селективно чувствителен фотодетектор и 
полупроводников спектрофотометър за откриване на примеси и опасни вещества в околната среда. Търси 
се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, 
технологични центрове и др.. 
 
Краен срок за подаване на проекта: 22.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2da9ab9c-ec89-4d2a-ba9b-ba2abbf9c37f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-03-2018.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-fof-03-2018.html

