
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШВЕЙЦАРИЯ               RDCH20190108001      Виж пълния текст (EN)                          Поискай 
адреса 
Швейцарски университет заедно с швейцарският център за изследване на съня подготвят 
предложение по програма Eurostars. Целта е да се разработи интелигентна платформа за оценка, 
наблюдение и насърчаване на добра хигиена на съня. Особено внимание се обръща на хора, 
страдащи от безсъние или други нарушения на съня. Търсят се партньори, които имат капацитета и 
са заинтересовани от комерсиализацията на технологията. Търсят се малки и средни фирми, 
изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019 
 

НОРВЕГИЯ               RDNO20190102001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Норвежката фирма, предоставяща мултифункционална хидравлична протеза на ръце, се нуждае 
от партньор, специализиран в CAD моделирането и оптимизирането, за да кандидатстват 
съвместно за грант по програма Eurostars. Целта на компанията е да предостави на потребителите 
пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване на качеството 
на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ           RDUK20190109001             Виж пълния текст (EN)                   Поискай 
адреса 
Британски изследователски институт и фирма за доставка на вода търсят водещ партньор за 
H2020-SC5-04-2019 „Изграждане на интелигентна икономика и общество“. Изследователският 
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институт е основен център за трансдисциплинарно изследване на водите в Европа и може да 
допринесе за експертиза в работата с водния сектор, икономическите анализи, кръговата 
икономика и природосъобразните решения. Водната компания може да осигури достъп до 
демонстрационни площадки в Шотландия. Предвижда се партньорство в областта на научните 
изследвания. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 19.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.02.2019 
 
НОРВЕГИЯ                RDNO20181218002                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Норвежката компания се нуждае от партньор, специализиран в 3D сканирането на части от тялото, 
за да кандидатства съвместно за Eurostars. Визията на компанията е да предостави на 
потребителите пълноценно ефективна, надеждна и функционална протезна ръка за подобряване 
на качеството на живот. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, 
университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2019 
 
КОРЕЯ              RDKR20180830001                  Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 
Корейска фирма предлага Hybrid Genomics Cloud, която е оптимална среда за изчислителни 
облачни услуги за геномика. Технологията позволява да се извършват различни анализи на 
геноми. Фирмата също предлага разпределено ефективно съхранение на голямо количество 
генетични данни. Фирмата разработва проектно предложение по програма Eureka/Eurostar2, с 
което възнамерява да въведе иновации в съществуващата технология за геномни анализи. 
Фирмата търси партньори, като например геномни изследователи или анализатори. 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 
 
ИСПАНИЯ              RDES20190109001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Испански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020 DT-FoF-06-
2019. Целта на проекта е разработване, тестване, демонстриране и пускане на пазара на 
иновативно решение за удължаване на живота на голямо промишлено оборудване поне с 20% и 
увеличаване възвръщаемостта на инвестициите от големи машини. Търсеният партньор е (голяма, 
европейска) фирма, която използва голямо индустриално оборудване и ролята му в проекта ще 
бъде да пилотира разработеното решение. Търсят се малки и средни фирми, изследователски 
институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 25.01.2019 
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