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БЪЛГАРИЯ RDBG20170111001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Българско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-IMI2-2016-10-02. Целта на 
проекта е да се анализират и тестват нови биомаркери за рак на простатата с помощта на изчислителна 
платформа за моделиране на биомолекулярни взаимодействия. Търси се партньорство с малки, средни и 
големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      28.03.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017 

 
ЕСТОНИЯ RDEE20170120001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Естонска неправителствена организация подготвя проектно предложение по програма H2020-SCC-02-
2016-2017. Целта на проекта е да се предложат решения за приобщаване на градските общества по 
въпроси свързани с изоставени промишлени обекти, социално изключване, маргинализация, бедност и 
др. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, 
университети, изобретатели и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      02.03.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.02.2017 

  
ТУРЦИЯ RDTR20170123001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SESAR-VLD1-10-2016. Целта на 
проекта е да се разработи електронна идентификация и регистрация, наблюдение и проследяване на 
безпилотни летателни апарати. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, 
университети  и научно-изследователски организации. 
Краен срок за подаване на проекта:      11.05.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2017 

 
ИСПАНИЯ RDES20170126001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-35-2017. Целта на 
проекта е да се разработят решения и да се произведе опаковка, която да увеличи срока на годност на 
хранителните продукти. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, производители на 
сьомга и др. 
Краен срок за подаване на проекта:     14.02.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 07.02.2017 
 
ИСПАНИЯ RDES20170113001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-02-2016-
2017. Целта на проекта е да се приложат иновативни технологии за третиране на малки и средни по 
мащаб промишлени отпадъчни води, които да се използват повторно. Търси се партньорство с микро, 
малки и средни предприятия. 
Краен срок за подаване на проекта:      07.03.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 10.02.2017 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 04 / 30.01.2017 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1b6d1595-cea6-4270-b88b-140ae2676c4c?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/imi2-2016-10-02.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bbf89e2f-9009-4b8d-bb75-2e3c668b4ba9?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/scc-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/scc-02-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3320823a-8bd8-42a1-8a99-32a5b44de2d0?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/sesar-vld1-10-2016.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7a257f4-4beb-493f-bfcf-54e5c5012ba0?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/sfs-35-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0380f821-94df-4dca-8350-5f5525247b5a?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/circ-02-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/circ-02-2016-2017.html
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ИСПАНИЯ RDES20170123002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-GALILEO-2-2017. Проектът 
обединява авангардни технологии и цели подобряване на достъпността в европейските градове за хората 
с увреждания. Търси се партньорство с национални/международни асоциации за хора с увреждания, 
интелигентни градове и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      01.03.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 17.02.2017 

 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/86c17372-0b05-4498-ab1a-aaf87bc5f5b7?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/galileo-2-2017.html

