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БОСНА И ХАРЦЕГОВИНА RDBA20171011001           Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Предприятие от Босна и Херцеговина подготвя проектно предложение по програма H2020-INNOSUP-01-
2018-2020. Целта на проекта е да се развие виртуално сътрудничество между иновативни МСП, 
разботещи в областта на авторското право. Търси се партньорство с научноизследователска организация 
и/или университет с опит в областта на ИТ за координатор на проекта. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.04.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 26.01.2018 
 
ИСПАНИЯ  RDES20171222002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма H2020-CE-SC3-NZE-2-2018. 
Целта на проекта е да се разработят двуфункционални катализатори на основата на метални нано-
оксиди, и да се използват в процеса на преобразуване от въглероден диоксид до течни горива. Търси се 
партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научноизследователски организации, 
и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 06.09.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2018 
 
КОРЕЯ   RDKR20171212001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars-2. Целта на проекта е да се 
разработят сензорно вградени седалки за автомобил, които да измерват и анализират физическото 
състояние на водача. Търси се партньорство с научноизследователски организации, университети, 
предприятия и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20171227001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Проектен консорциум, ръководен от италиански оператор, подготвя проектно предложение по програма 
H2020-MIGRATION-05-2018-2020. Целта на проекта е да се изготви анализ и препоръки за политики, в 
областта на интеграцията, в училища в мултикултурно общество. Търси се партньорство с предприятия, 
университети, научноизследователски организации и др. институции. 
Краен срок за подаване на проекта: 28.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 13.03.2018 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 49/08.01.2018г 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/69e54d22-9dcf-4ef9-9c3c-0438ecc37be3?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/innosup-01-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-01-2018-2020.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e245a31-427d-4e54-91dc-6bbfdcbeb10c?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/ce-sc3-nze-2-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc3-nze-2-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0e3b875c-8838-4028-a0ff-7a28a48708aa?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2018-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a289e504-ad1b-45c1-8e6f-8749f6b3a22c?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/migration-05-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-05-2018-2020.html
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ИСПАНИЯ  RDES20171222001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-CE-SPIRE-10-
2018. Целта на проекта е да се разработи система за сортиране на поливинил в различни степени, с цел 
подобряване на качеството на крайния рециклиран продукт. Търси се партньорство с малки, средни и 
големи предприятия, научноизследователски организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 23.01.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 22.02.2018 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/bd4864a0-e4ad-4653-83c0-917cab9547f6?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/ce-spire-10-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-spire-10-2018.html

