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КОРЕЯ   RDKR20170427002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи интелигентна система за мониторинг и прогнозиране на данни с приложение във вятърните 
електроцентрали. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-изследователски 
организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
КОРЕЯ   RDKR20170427001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя  проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи нов метод за диагностика и лекарство за радикално лечение на атопия. Търси се партньорство 
с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
ШВЕЙЦАРИЯ  RDCH20170606002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Швейцарски университет подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да 
се разработят набор от инструменти /играчки/ за оценка, наблюдение и насърчаваме на двигателните и 
когнитивни умения при децата. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, с опит в 
разработването на електронни играчки и/или с опит в интеграцията на инерционни движения. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2017 
 
ШВЕЙЦАРИЯ  RDCH20170606001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Швейцарски университет подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да 
се разработи ново поколение от добавъчно произведени механични компоненти за авиокомпании и за 
автомобилни приложения, чрез инженерна платформа с отворен код, която интегрира интерактивен 
дизайн и софтуерна среда за умора. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, и др..  
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: няма 
 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 23/19.06.2017г 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9cac9891-2ac3-4635-8847-6bc51a5098c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/13f6821b-4dbd-4a5b-abba-27f4e907416e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bdee1b95-7ba1-4659-8e3f-ed67388d72ad
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e048416e-ec2e-4a01-b66b-d0b7c5a20ee4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
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ФРАНЦИЯ  RDFR20170516001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Френско технологично предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-08-2017. 
Целта на проекта е да се разработи метод и инструменти, насочени към проследяване и гарантиране на 
спазването на GDPR /Общ регламент за защита на данните/.  Търси се партньорство с голяма организация, 
която да тества разработения метод. 
Краен срок за подаване на проекта: 24.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2017 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00d9f984-f3a4-453b-abc1-9532792741b6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-08-2017.html

