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ГЕРМАНИЯ  RDDE20170623001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Немска изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-SwaftS-11-
2017. Целта на проекта е да се създаде европейска мрежа от мултипликатори и посредници на 
отворената наука. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 10.08.2017 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170704001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SMEInst-07-2016-2017. 
Целта на проекта е да се демонстрира, апробира и тества софтуер за проследяване и проверка на 
производствените процеси в предприятия, занимаващи се с преработка на храни. Търси се партньорство с 
микро и малки предприятия, клъстери, асоциации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 06.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
ИСПАНИЯ  RDES20170627001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по Marie Sklodowska-Curie Actions. Целта на 
проекта е да се изследват подвижни генетични елементи, които са в основата на адаптирането и 
еволюцията на видовете организми. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 02.01.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 09.08.2017 
 
ИСПАНИЯ  RDES20170704001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански научноизследователски център подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта 
на проекта е да се разработи платформа за управление и планиране на производството на енергия в 
промишлеността. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 17.07.2017 
 
 
 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 26/10.07.2017г 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f492821e-ff0b-4812-b3f9-302d6a82b2d6?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/swafs-11-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-11-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a622133d-b293-479b-95a9-414ba443a45c?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/smeinst-07-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4fdb32d5-224a-4116-bf9d-8eb48c232825?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/a23e4c6a-3e58-4224-97d7-a07e9d4189d0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
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ИСПАНИЯ  RDES20170630001  Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-08-2017. Целта на проекта 
е да се защити поверителността на гражданите при достъп до онлайн услуга, чрез разработване на т.нар. 
меки доказателства, като биометрични тестове и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи 
предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 24.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 21.07.2017 
 
ПОРТУГАЛИЯ  RDPT20170621001  Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Португалски изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-FETOPEN-2016-
2017. Целта на проекта е да се оползотвори отпадъчна енергия при регазификация на природен газ и да 
се внедри пилотна инсталация за изследване на термодинамични цикли. Търси се партньорство с малки, 
средни и големи предприятия, университети, научноизследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3e6c70f0-8abf-459b-8929-a0e3ca220f32?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/ds-08-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/72edcc60-20df-40a6-986d-e1c345d1f0d0?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/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

