БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ
бр. 16

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

ЛАТВИЯ
RDLV20160215001
Виж пълния текст (EN)
Поискай
адреса
Латвийска местна власт, подготвя проектно предложение по програма Horizon 2020 ICT06-2016. Целта на проекта е да се разработи основна (облачна) платформа с иновативни
инструменти и приложения, която взаимодейства с голям набор от съществуващите
системи и регистри. Главната цел на облака е намаляване на разходите и сложността на
обслужване на голям брой потребители, както и обработката на големи обеми от данни.
Платформата ще бъде насочена към градове и общини, които предоставят комплексни
услуги на гражданите. Търси се координатор на проекта, както и други партньори по
него, представляващи академични институции, компании от информационната и
комуникационна индустрия, както и различни градове или общини.
Краен срок за подаване на проекта: 12.04.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 14.04.2016
ИТАЛИЯ
RDIT20160217003
Виж пълния текст (EN)
Поискай
адреса
Италианско МСП, специализирано в областта на изработването на покрития и тяхното
приложение, подготвя проектно предложение по програма INCOMERA. Целта на проекта
е разработ6ването на подобрени наноструктурирани керамични продукти и свързаните с
тях процеси на нанасяне, които могат да намалят значително разходите за внос, да
увеличат трайността и периода на употреба на продукта и да разкрият нови пазарни
възможности пред местните компании. Търси се преработватели/производители на
покрития, които са заинтересовани от съвместно разработване на нови, иновативни
наноструктурирани покрития, с керамична основа.
Краен срок за подаване на проекта: 15.04.2016 – първи етап
Краен срок за проявяване на интерес: 05.04.2016
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КОРЕЯ
RDKR20160307001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Корейско МСП, специализирано в разработването на системи за сигурност, подготвя
проектно предложение по програма EUROSTARS2. Целта на проекта е разработ6ването на
скенер, който засича, анализира и менажира слабости в сигурността на облачни
системи. Тъй като конвенционалните инструменти за оценка на уязвимостта на
сигурността се специализират само в съществуващата ИТ среда, те не са подходящи за
облачните системи. Търси се институция или компания, работеща в областта на
облачните системи за сигурност, охранителни решения или оценки, свързани
сертифициране на облачни системи. Цели се реализирането на система за откриване на
слабости в системите за сигурност на Guest Operating System и като краен резултат да
се разработи за местния пазар облачна система за сигурност.
Краен срок за подаване на проекта: краят на септември 2016
Краен срок за проявяване на интерес: до средата на август 2016
ГЪРЦИЯ
RDGR20160303001
Виж пълния текст (EN)
Поискай
адреса
Гръцки институт за предприемачество, подготвя проектно предложение по програма
BalkanMED. Целта на проекта е подобряване на сектора на социалната икономика в
страните от Балканите и Средиземноморския регион. Главната цел е насърчаване на
целеви групи (предимно жени) за създаване на жизнеспособни и конкурентни социални
предприятия. Институтът търси партньорство с МСП, ангажирано активно в областта на
консултантските услуги за социални предприятия като водещата цел е подобряването на
транснасионалния иновационен капацитет на бизнеса и обменът на знания.
Краен срок за подаване на проекта: 15.04.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 30.03.2016
ГЕРМАНИЯ
RDDE20160310001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Германски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-IOT-20162017. Целта на проекта за подобряване на управлението на градовете и повишаване
стандартът на живот чрез използването на Internet of Things. За постигане на целта ще
бъде разработена система, която да събере цялата налична информация, която ще се
използва, за да повиши прозрачността и да насърчи действията на местното
правителство спрямо населението, да повиши информираността на хората относно
качеството им на живот, насърчаване на населението да участва активно в
управлението на публичната администрация. Търсят се партньорства с кметства, които
имат възможност да обединят гражданите си чрез информационните и комуникационни
технологии на проеткта.
Краен срок за подаване на проекта: 12.04.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 24.03.2016
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