БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ
бр. 14

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network
за търсене на партньори за проектно коопериране. В бюлетина са преведени кратки
резюмета на предложенията. Кликнете на Виж пълния текст (EN), за да се запознаете с
повече подробности. Ако след преглед на пълния текст предложението Ви интересува,
използвайте връзката „Поискай адреса” или се обадете на телефон 058 601472 - Татяна
Гичева или Георги Колев

ИСПАНИЯ
RDES20160129001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Испанско предприятие работещо в сферата на технологичните и екологичните услуги
подготвя проектно предложение по програма Eurostars, насочена към проектиране и
пускане в експлоатация на пилотни пиролизни единици. Входен продукт за централата
ще е вторична биомаса получена в резултат на анаеробно разграждане на продуктите
при производството на биогаз. Търси се партньорство с МСП с опит в областта на
проектирането, производството и изпълнението на пиролизни пилотни установки.
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2016
ИСПАНИЯ
RDES20160129002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Технологичен център от Испания подготвя проектно предложение по покана H2020-Fast
Track to Innovation Pilot. Целта на проекта е да се рециклира каучук от излезли от
употреба гуми, които да се използва за производства на обувки, уплътнения и др.. Към
момента не съществува технологично решение, което да позволява повторното
използване на каучука от излезли от употреба гуми като индустриална суровина за
производство на вулканизирани продукти. Търси се индустриален партньор, с изградена
инфраструктура, която позволява изработването на гумени заготовки и форми за понататъшна вулканизация.
Краен срок за подаване на проекта: 15.03.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 01.03.2016
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ТУРЦИЯ
RDTR20160129001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Турски изследователски екип подготвя проектно предложение по програма H2020
INFRAIA-02-2017. Целта на проекта е създаване на паневропейска изследователска
общност и насърчаване на научно-изследователската дейност в областта на
неврологията. Платформата ще позволи на изследователи да си сътрудничат на базата
на мултидисциплинарен подход чрез специализирани стаи в мрежата и друга
специализирана инфраструктура. Търсят се партньори за раширяване на обхвата на
мрежата, както в публичния сектор, така и в научно-изследователския.
Краен срок за подаване на проекта: 22.02.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 29.03.2016

ИСПАНИЯ
RDES20160202001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Изследователски екип от испански университет подготвя преоктно предложение по
програма ERANet Lac Joint call 2015-2016. Целта на проекта е изследване на ползите,
като резултат от съхранението на топлинната енергия чрез използване на промяната на
състоянието на материалите интегрирани в система за подово отопление, работеща с
вода загрята от слънчевата енергия. Търси се партньорство с компании и научно
изследователски организации с опит в областта.
Краен срок за подаване на проекта: 10.03.2016
Краен срок за проявяване на интерес: няма

ИТАЛИЯ
RDIT20160204001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Италианска компания подготвя проектно предложение за Фаза 2 по програма H2020SMEInst-05-2017. Целта на проекта е производство и комерсиализация на неинвазивна
система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти. Системата за
неинвазивен дистанционен мониторинг за ранна диагностика на декубитални язви е
разработена по проект по Фаза 1. На този етап, фирмата търси партньори с опит в
производството на медицински изделия.
Краен срок за подаване на проекта: 18.01.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2016
СЛОВЕНИЯ
RDSI20160202001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Словенски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма
INTERREG ADRION. Целта на проекта е разработване на устойчиво иновативно решение
за повторна употреба на утайки от пристанищата в селското стопанство. Търсят се
партньори от цяла Европа.
Краен срок за подаване на проекта: 25.03.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 25.02.2016
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