
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИСПАНИЯ                 RDES20181128001                    Виж пълния текст (EN)                          Поискай адреса 

Испанска фирма подготвя проектно предложение по процедура H2020 LC-GV-03-2019. 
Проектът цели оптимизиране на електрификацията на транспорта. 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: 31.12.2018 
 

ГЕРМАНИЯ               RDDE20181120001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Немски научноизследователски институт подготвя проектно предложение по процедура H2020 SC1-
BHC-07-2019. Целта на проекта е да бъде създадена платформа за биоматериали, която може да 
бъде адаптирана за различни видове тъкани и производството на клетъчни листове. Институтът ще 
поеме водеща роля в проекта и търси партньори в областта на здравните технологии, за да се 
присъединят към консорциума и да сключат споразумение за научно сътрудничество. Търсят се 
малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 16.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019 
 

КОРЕЯ               RDKR20181114002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Корейска фирма търси партньори, за да си сътрудничат за подготвяне на проектно предложение по 
процедура Eurostar2. Целта на проекта е да се създаде устройството за подпомагане на съня. 
Фирмата търси партньори за сключване на 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 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  

бр. 91/27.12.2018г 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8af71241-f7b6-416b-912c-5da453e44688
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-gv-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-GV-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cfddbf4-405a-4850-8f27-674ee63df4ef
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-07-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc1-bhc-07-2019.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/64b02774-c6c9-4f2c-a065-6b1530cecb64
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/


ИСПАНИЯ              RDES20181129001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Испански изследователски център търси консултантска компания с доказан опит в регулирането, 
сертифицирането и стандартизацията на наноматериалите, за да подготвят заедно проектно 
предложение по процедура H2020 DT-NMBP-19-2019. Основната цел на проекта е да се оптимизира 
процеса на 3D печат на наноматериали. Търсят се малки и средни фирми, изследователски 
институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 22.01.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.12.2018  

 

МАКЕДОНИЯ              RDMK20181208001                  Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 
Македонският институт по селско стопанство разработва проект по H2020-SFS-2018-2020: Устойчива 
продоволствена сигурност. Основната цел нa проекта е обединяване на целия процес на качествен 
контрол на лозата от производство на посадъчен материал до производство на грозде. Институтът 
търси университети или научноизследователски институции, които имат опит в производството на 
посадъчен материал за лозаро-винарска продукция. Търсят се малки и средни фирми, 
изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 04.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.04.2019 
 

ИСПАНИЯ              RDES20181105002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Испанско МСП търси европейска фирма, с която да си сътрудничат в проект за 
научноизследователска и развойна дейност, чиято цел е да се тестват и развият наличните 
устройства за интернет на нещата (IoT). Търсеният партньор трябва да бъде фасилитатор за 
прилагането на технологията в няколко обекта. Търсената фирма трябва да се интересува от лиценз 
или търговско споразумение. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, 
университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 13.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.01.2019 
 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8b274902-caf0-4c01-98eb-9a2161cc00af
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-nmbp-19-2019.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3533258d-4c11-4659-9880-c06422842699
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d0522369-a025-4520-a264-fefd168f89c9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10

