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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ    RDUK20180102001            Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Английски изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-LC-SC3-RES-12-
2018. Целта на проекта е да се разработи технология, която да осигури по-гъвкава, устойчива и 
интелигентна експлоатация на геотермалната енергия. Търси се партньорство с малки, средни и големи 
предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 06.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 13.02.2018 
 
БОСНА И ХАРЦЕГОВИНА RDBA20171108001           Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Предприятие от Босна и Херцеговина подготвя проектно предложение по програма H2020-SC5-20-2019. 
Целта на проекта е да се насърчи предприемачеството в областите култура и историческо наследство, в 
градски райони. Търси се партньорство с научноизследователска организация, университет, микро, малко 
и средно предприятие, неправителствени организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 31.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 19.02.2019 
 
ИСПАНИЯ  RDES20180109001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-CE-SC5-08-2018-2019-2020. 
Целта на проекта е да се идентифицират устойчиви и безопасни за околната среда подходи за 
рециклиране и по-ефективно оползотворяване на вторични суровини от излезли от употреба продукти. 
Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2018 
 
БОСНА И ХАРЦЕГОВИНА RDBA20171213001           Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Висше учебно заведение от Босна и Херцеговина подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. 
Целта на проекта е да се развие обучението в управление на проекти, с цел подготовка на качествен 
човешки ресурс в областта. Търси се координатор на проекта – научноизследователска организация 
и/или университет. 
Краен срок за подаване на проекта: 08.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 12.01.2018 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 50/15.01.2018г 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3df18da8-b280-4a5c-9ebf-0830de3fccc4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-12-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-12-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/22c0b5dc-06a4-4f68-ae2d-33e89f061545
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/sc5-20-2019.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9de43808-d7a5-4cb4-b63e-5c78c579bcf3
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-08-2018-2019-2020.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/fb9a333a-0a39-496b-8fb0-692b583f3020
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-building-projects-in-field-higher-education_en
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ИСПАНИЯ  RDES20171213002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испански технологичен център подготвя проектно предложение по програма EIC-FTI-2018-2020. Целта на 
проекта е да се адаптира технология за нанопокрития към производствени линии в хранително-вкусовата 
промишленост. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, 
научноизследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 24.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018 
 
БЪЛГАРИЯ  RDBG20171109001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Български консорциум подготвя проектно предложение по програма H2020-DT-RUR-12-2008. Целта на 
проекта е да се въведат нови технологии в земеделието, които да са персонализирани, тествани и 
интегрирани, не само от разработчиците на иновациите, но и от земеделската общност. Търси се 
партньорство със средни и големи предприятия, университети, научноизследователски организации, и 
др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 13.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 05.02.2018 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20171207002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-CE-SC5-06-2018. Целта на 
проекта е да се оцени технологичната осъществимост на пречистен газ и да се използват възстановените 
компоненти като суровини за други процеси. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи 
предприятия, университети, научноизследователски организации, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.02.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.01.2018 
 
ИСПАНИЯ  RDES20171205001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Erasmus+. Целта на проекта е да се 
предложи обучение, насочено към бъдещия европейски „зелен“ енергиен модел на училищно 
образование. Търси се партньорство с микро и малки предприятия, двуезични образователни центрове и 
др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 21.02.2018 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20171207001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Английски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-15-2019. Целта на 
проекта е да се проектират нови методи и инструменти за производство на суровина – алтернатива на 
никеловите съединения. Търси се партньорство с научноизследователски организации, университети, 
малки, средни и големи предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 22.01.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.03.2018 
 
УНГАРИЯ  RDHU20180105001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Унгарско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
комерсиализира инструмент за тестване на софтуер, базиран на модел 4Test. Търси се партньорство с 
малки предприятия, ИТ компании и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 10.02.2018 
 
КОРЕЯ   RDKR20171206001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
подобри качеството на мощни електронни устройства, чрез специализирани полупроводникови субстрати 
и шаблони. Търси се партньорство с малки предприятия и други с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cb71d54f-952f-4d17-bfee-a90229faa07e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/eic-fti-2018-2020.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9c58b9b4-6fd4-4f13-96ba-c440b2bcdf70
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/dt-rur-12-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a3cf9237-9fe9-4658-a8d1-cb605c3128f6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-sc5-06-2018.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/610d8b69-4e84-4124-a113-d3a83f6749cf
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15482857-cb93-453f-9bd9-e724d4675c42
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nmbp-15-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/nmbp-15-2019.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c09faccb-e785-4b4f-ac63-ef6073eaca28
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/53859a83-235b-45ef-8349-f4238f308ee9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
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Краен срок за проявяване на интерес: 20.02.2018 


