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ИСПАНИЯ   RDES20180524003            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Изследователска група от испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
MSCA-IF-2018. Целта на проекта е да се разработят решения за интегриране на сградните услуги и 
енергийните системи в сложни архитектурни случаи. Търси се партньорство с изследовател с докторска 
степен, или експерт с еквивалентен научен опит в областта на противопожарната безопасност, 
електричество, отопление, вентилация, климатизация и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2018 
 
ИСПАНИЯ   RDES20180524002            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Изследователска група от испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
MSCA-IF-2018. Целта на проекта е да се изследват и анализират връзките между болестта на Алцхаймер и 
метаболитните нарушения (затлъстяването и инсулиновата резистентност). Търси се партньорство с 
изследовател с докторска степен, или експерт с еквивалентен научен опит, в областта на невронауките, 
метаболизма и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2018 
 
ИСПАНИЯ   RDES20180524001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Изследоватеслки екип от испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
MSCA-IF-2018. Целта на проекта е да се разработят методи за проектиране, анализ и прототипиране на 
сградни структури. Търси се партньорство с изследовател с докторска степен, или експерт с еквивалентен 
научен опит, в проектирането на сгради и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2018 
 
ИСПАНИЯ   RDES20180510001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Испанска болница подготвя проектно предложение по програма H2020-SC1-BHC-10-2019. Целта на 
проекта е да се разработят персонализирани медицински решения в областта на хематологията и 
онкологията. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски 
организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 16.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.09.2018 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 68/28.05.2018г 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b9d997f3-dbd9-4d7a-89c2-fc4f30798d25?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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