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ГЪРЦИЯ                 RDGR20190130001                   Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Гръцка институция за НИРД понастоящем работи по изготвяне на проектно предложение по 
процедура SC20-09-2018-2019. Целта на проекта е да бъдат разработени рентабилни порьозни 
адсорбенти, които могат да се възстановят от морската вода и обезсоляващи разсоли. 
Институцията търси индустриални и/или академични партньори с опит в един или повече от 
компонентите на проекта и индустриален партньор с достъп до единица за обезсоляване. 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: 15.02.2019 
 

ФРАНЦИЯ               RDFR20181220001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Френско фирма, което е пионер в областта на обществените тоалетни с вермикомпостиращ 
метод, подготвя предложение за фаза 2 на Инструмента за МСП. Проектът е насочен към 
разработване на сухи тоалетни, интегрирани в етажни сгради с възможност за превръщане на 
отпадъците в земеделски ресурси. За осъществяването на този проект се търсят партньори в 
областта на микробиологията и градското земеделие и с умения в областта на агрономията за 
сключване на споразумение за сътрудничество в областта на изследванията и развитието. Търсят 
се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 03.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 20.03.2019 
 

ГЕРМАНИЯ              RDDE20190128001                  Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Немска изследователска лаборатория търси индустриални и изследователски партньори с опит в 
интраваскуларно катетърно приложение, токсикология, имунология на съдовата стена и 
патология за проект в рамките на програма H2020. Целта на проекта е да се разработи метод за 
предотвратяване на патологичната дилатация на аортата при аневризми. Лабораторията ще 
индуцира регенерация на еластин, за да се стабилизира засегнатите участъци от съда. 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: 22.02.2019 
 

ТУРЦИЯ                RDTR20190121001                   Виж пълния текст (EN)                     Поискай адреса 
Турска компания подготвя проектно предложение по мрежовите проекти на EUREKA за 
разработване на нова технология за дистанционно управление на пчелни кошери, като се 
използва приложение за смарт телефон. Компанията вече си партнира с турски университет и в 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 04/ 11.02.2019 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/929ef8c7-f1e2-4eb6-ba7f-102b3f02026e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC5-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a1ad0dc7-e310-49c4-b633-3bafd561cc2d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7dc9d85a-14ea-4b83-9406-7b00fefac848
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a36c4e76-e5e7-4f0e-9ea8-c7c902bdd007
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
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момента търси партньор за разработване на облачна система за IoT иприложения за IOS и за 
Android устройства и друг партньор за подобряване на алтернативното третиране на акари 
Varroa. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 03.06.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2019 
 
 
 

 
 


