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ИСПАНИЯ  RDES20170616001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI.2017.D4. Целта на 
проекта е да се разработят субстрати, биоразграждащи продукти от органични отпадъци, с приложение в 
селското стопанство. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-
изследователски организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.07.2017 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170615001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италиански университет подготвя проектно предложение по програма FETOPEN-01-2016-2017. Целта на 
проекта е да се разработи апарат, който да информира потребителите за експлоатационните качества на 
строителните материали. Търси се партньорство със средни и големи предприятия и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
КОРЕЯ   RDKR20170228002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработят лекарствени средства от протеин и химични съединения за предотвратяване на 
разрушаването на костите причинено от различни заболявания. Търси се партньорство с микро, малки, 
средни и големи предприятия, научно-изследователси организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20170619001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Английска индустриална биотехнологична мрежа подготвя проектно предложение по програма H2020-
BBI-2017-D2. Целта на проекта е да се разработят по-ефективни процеси за отделяне, пречистване и 
извличане на екзополизахариди, фикобилипротеини и хранителни добавки. Търси се партньорство с 
микро, малки, средни, големи предприятия и др., които биха могли да бъдат крайно потребители на 
продукти, произведени от водорасли. 
Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2017 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 24/26.06.2017г 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0603fe0e-19f0-4d7c-b155-00d0d99ac606?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/bbi.2017.d4.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d4.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0f838c51-31fe-4601-a6bb-0d454f9878ea?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/fetopen-01-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90b65c91-c2c2-49ec-b6f2-33ee1a4c013d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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/7178e388-3f6d-4930-8dd0-510f11926074?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/bbi.2017.d2.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/bbi.2017.d2.html
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ИТАЛИЯ  RDIT20170526004  Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се разработят технологии за ранно диагностициране на невродегенеративни заболявания. 
Търси се партньорство с компании, активни в областта на лечение на този вид заболявания. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170517004           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италиански изследователски център подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се валидира разработено иновативно устройство за диагностика на кожни тумори. Търси се 
партньорство с компании, с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
КОРЕЯ   RDKR20170228004           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи енергийна платформа, с която да е по-ефективно съхранението, зареждането и разтоварването 
на енергия. Търси се партньорство с 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 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170517001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се валидира технология за анализ на бактериални инфекции. Търси се партньорство с 
компании, с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
РУМЪНИЯ  RDRO20170131001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Румънско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eureka. Целта на проекта е да се 
разработи платформа за мобилно устройство с интелигентно управление и за комуникация между 
заинтересовани страни в областта на системната автоматизация на домове, сгради, болници и др.. Търси 
се партньорство с микро, малки и средни предприятия и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.12.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: няма 
 
КОРЕЯ   RDKR20170418001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи фотоволтаична система за пречистване на отпадни води. Търси се партньорство с малки, 
средни и големи предприятия, научно-изследователски организации, университети и др., с опит в 
областта на инженерните системи. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
КОРЕЯ   RDKR20170418002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи иновативен матрак с вътрешен сензор. 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 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4bf5bec3-8905-4cd2-862f-7243ce0b6075?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a99fc14c-a884-4472-9dc5-7310fa2e72cb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/be965819-9871-4ca5-bc5f-7b4246693719?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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/594a1af2-9f62-44a2-aed0-b809efacdf7f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a354b17b-98aa-4d3b-ad19-bf29738c9eb1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects
http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d94c0f7e-df66-4474-9d32-cddb9f916d3d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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/1799acb1-5128-4451-ab62-d3ec3fa556d4?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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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ИТАЛИЯ  RDIT20170529007           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се валидира персонализирана глюкокортикоидна терания за диагностика на невротичен 
синдром. Търси се партньорство с компании. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e4fb5d8-0dc5-4761-824b-e4866c917595?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10

