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ИСПАНИЯ RDES20170208001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CIRC-01-2016-2017. 
Целта на проекта е да се разработят услуги за реализация на повторна употреба, събиране, 
транспортиране, сортиране и валоризация на био-отпадъци. Търси се партньорство с търговски  
предприятия, хранителни вериги, производители на биологични отпадъци и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      07.03.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170220001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Английско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-39-2016-2017. Целта на 
проекта е да се проектира и внедри система за запис на медицинска документация. Търси се 
партньорство с предприятия, университети и научни организации с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта:      25.04.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 24.03.2017 

  
ИСПАНИЯ RDES20170222001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-05-2017. Целта на 
проекта е да се създадат интелигентни услуги, даващи възможност за автоматично, енергийно-ефективно 
оптимизиране на ресурси. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-
изследователски организации, университети и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      25.04.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 10.03.2017 

 
ИТАЛИЯ RDIT20170202002 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-11-2016-2017. Целта на 
проекта е да се направят необходимите проучвания за внедряване на разработена система за 
мониторинг на земната повърхност. Търси се партньорство с представители на местната власт, научно-
изследователски организации, университети и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      03.05.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2017 
 
ИСПАНИЯ RDES20170216001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испански изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-ICT-23-2017. 
Целта на проекта е да се разработи он-лайн методология и нова учебна среда за обучение на хора с 
дълбоки когнитивни увреждания. Търси се партньорство с малки и средни предприятия и др. 
Краен срок за подаване на проекта:      25.04.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2017 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 07 / 27.02.2017 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e7bba2d0-7d39-479d-91f1-f382e6642cdb
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/circ-01-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3fbc81dc-61de-44ee-a891-e4468c3fad31
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-39-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/da22c024-335a-43ec-b56c-94beca59ed85
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-05-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4535d681-70f4-4ace-b6f4-46161738e618
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44f9bd6c-2e84-422d-a1a5-17c199cad558
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-23-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-23-2017.html

