
ТУРЦИЯ RDTR20150121001 Виж пълния текст (EN)  
Турски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
REFLECTIVE-6-2015 с цел дигитализиране на османското историческо 
наследство. Университетът търси координатор на проекта и партньори 
(фирми, консултанти, изследователски институти, НПО, доброволчески 
организации) с опит в дигитално архивиране.  
Краен срок за подаване на проекта е 28.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20150115001 Виж пълния текст (EN)  
Английска компания в сътрудничество с няколко изследователки института 
подготвят проектно предложение по програма H2020-WATER-2015 с цел 
проучвания в областта на водоснабдяване и технология за пречистване на 
води. Те са разработили електрохимична технология, базирана на 
карбонови електроди, при която не е необходимо използване на химикали 
и инфраструктура. Компанията търси неправителствена организация с 
опит в хуманитарни проекти в Африка, която да осъществи дейности, 
свързани с изграждане на капацитет и популяризиране на проекта в Гана.  
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
30.03.2015. 

  
ИТАЛИЯ RDIT20150116001 Виж пълния текст (EN)  
Група от италиански компании подготвя проектно предложение по 
програма H2020-PHC-2015-single-stage в областта на персонализирани 
здравни грижи - разработване на уеб платформа с иновативен софтуер за 
събиране и каталогизиране на клинични данни (субективни и обективни) 
на пациенти в контролирани клинични проучвания - дистанционно, или 
чрез DSS инструмент (система за подпомагане вземането на решения), 
отчитайки двата начина за събиране на данни - обективни показатели и 
интелигентна система за самооценка и събиране на субективна данни. Ще 
бъде разработен малък уред, с големина на дистанционно за телевизор, 
който да се използва от пациенти, близки или болногледачи. Уредът ще 
предава данни към платформата, където софтуерът ще ги обработва и 
предава на всички професионални лица, наблюдаващи пациента. 
Консорциумът търси партньори за разработване на сензора и ръчното 
устройство, за проучване на състоянието в тази област към момента и за 
управление на правата върху интелектуалната собственост.  
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
20.03.2015. 

ГЪРЦИЯ RDGR20150113002 Виж пълния текст (EN)  
Екип на гръцки изследователски център подготвя проектно предложение 
по програма H2020-NMP PILOTS-2015-one-stage с цел въвеждане на 
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оригинални нанотехнологии за производство на нанокомпозити с 
приложение в автомобилната индустрия и строителството. Екипът търси 
партньори от секторите автомобилостроене, космонавтика и производство 
на термопластични и термореактивни материали. 
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015. 

ГЪРЦИЯ RDGR20150108001 Виж пълния текст (EN)  
Гръцки екип от няколко изследователски центъра търси партньори за 
подаване на проектно предложение по програма H2020-NMP-2015-two-
stage. Целта на проекта е разработване на нанокомпозити (многостенни 
въглеродни нанотръби, графен и др.) за електроди в горивни клетки. 
Екипът търси партньори, производители на нанотърби, графен, горивни 
клетки, разработчици на електродни материали/катализатори, изследване 
на разрушаването на материали, анализ на жизнения цикъл, разработване 
на пътни карти/политики, разработване на симулиране на материали и на 
добра практика за производство на материали.  
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015.  
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20150119001 Виж пълния текст (EN)  
Университет във Великобритания (водещ партньор) търси партньори за 
подаване на проектно предложение по програма H2020-Smart Cities and 
Communities call - SCC-01-2015. Проектът е в областта на енергийна 
ефективност, транспорт и ICT и цели драстично повишаване на 
енергийната ефективност на градовете чрез интегрирана енергия, 
интегрирана инфраструктура и устойчива градска мобилност. Това е 
широко мащабен демонстрационен проект - първи по рода си. Търсят се 
партньори - организации или група от организации, МСП, големи фирми, 
университети и публични власти от региони с подобни амбиции. 
Необходима специфична експертиза - енергоразпределение, енергийна 
ефективност, ВЕИ технологии, градоустройство, ICT експерти, архитекти, 
местно управление. 
Краен срок за подаване на проекта е 05.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
27.03.2015. 

УНГАРИЯ RDHU20150121001 Виж пълния текст (EN)  
Унгарски независим изследователски институт подготвя проектно 
предложение по програма H2020-YOUNG-4 с цел изследване на 
отношението на младите хора към промените, причинени от феномена на 
застаряващото общество, както и очакванията им към създаването на 
съответни политики. Институтът търси координатор и партньори с опит в 
управление на международни проекти и в проблематиката на младежката 
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безработица и миграцията от и към селските райони. Търсените партньори 
са изследователски институти, университети, МСП, работещи в областта 
на младежката безработица, териториално и регионално развитие на 
селските райони, застаряващо общество, които да направят анализ на 
причините за младежката безработица в Европа, обзор на политиките за 
младежта и тяхното въздействие на регионално и местно ниво, 
идентифициране и анализ на конкретни примери, разработване на 
аналитичен метод. 
Краен срок за подаване на проекта е 28.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
31.03.2015. 

ТУРЦИЯ RDTR20150121002 Виж пълния текст (EN)  
Турски университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
REFLECTIVE-5-2015 с цел представяне на историческото наследство от 
Първата световна война в съвременния начин на мислене на турския 
народ, което до този момент е неизучено в сравнителен план. 
Университетът търси координатор на проекта и партньори (фирми, 
консултанти, изследователски институти, НПО, доброволчески 
организации) с опит в конфликти в историческата памет, медийна и поп 
култура, политически науки, образование, запазване на наследството и 
културно-исторически туризъм. 
Краен срок за подаване на проекта е 28.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015. 

УНГАРИЯ RDHU20141216001 Виж пълния текст (EN)  
Унгарски независим изследователски институт подготвя проектно 
предложение по програма H2020-REFLECTIVE-3-2015 с цел да се установи 
как се отразява кохезионната политика на Европа и териториалните ѝ 
единици и как те самите оформят кохезионната политика. Институтът 
търси координатор и партньори с опит в управление на международни 
проекти и в проблематиката на европейската кохезионната политика и 
оценка на въздействието ѝ. Търсените партньори са изследователски 
институти, университети, МСП, които да извършат оценка на 
въздействието на европейските фондове, преглед на кохезионния процес и 
на регионалните политики, анализ на заинтересованите страни 
(планиране, изпълнение, ползватели).  
Краен срок за подаване на проекта е 28.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015. 
  
ГЪРЦИЯ RDGR20150121004 Виж пълния текст (EN)  
Гръцка изследователска компания подготвя проектно предложение по 
програма H2020 ICT-24-2015. Целта на проекта е разработване роботи и 
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приложения да разбират и отговарят на потребностите на възрастни хора. 
Търсят се партньори разработчици на платформи за роботи. 
Краен срок за подаване на проекта е 14.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
31.03.2015. 

КОРЕЯ RDKR20150127001 Виж пълния текст (EN)  
Корейска компания е разработила скенер за откриване и анализ на 
уязвимост и управление на сигурността на облачни системи и подготвя 
проектно предложение по програма Eurostars. Търсят се партньори в 
областта на облачните технологии, които да адаптират продукта за техните 
местни пазари.  
Краен срок за подаване на проекта е 17.09.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
17.08.2015.  

ИТАЛИЯ RDIT20150121001 Виж пълния текст (EN)  
Италианска група от организации подготвя проектно предложение по 
програма Н2020- SCC1-01-2015. Целта на проекта е въвеждане на 
иновативни технологични решения за интелигентно управление на 
инфраструктурата на градове. Търсят се партньори общини, които имат 
приет план за устойчива енергия. 
Краен срок за подаване на проекта е 05.05.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
01.03.2015.  

ГЪРЦИЯ RDGR20150107001 Виж пълния текст (EN)  
Гръцки изследователски екип подготвя проектно предложение по програма 
H2020-WASTE-7-2015 с цел  
оптимално интегриране на процесите, свързани висока ефективност и 
устойчива валоризация на селскостопански отпадъци и ходропродукти с 
разработване на специфични схеми. Екипът търси партньори: 
- Групи фермери/асоциации/фирми за събиране, предварително 
третиране и транспортиране на растителни или животински отпадъци в 
големи количества 

- Предприятия за събиране, предварително третиране и транспортиране 
на ходропродукти/отпадъци от процесите на обработка на реколтата 

- МСП и големи фирми за множество симулации, оптимизация и дизайн, 
за предварителна обработка и тестване на рециклирания отпадък в 
инсталации за пиролиза/газификация  

- МСП за разпространение и експлоатация на резултатите. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
01.03.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20150128001 Виж пълния текст (EN)  
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Испански университет подготвя проектно предложение по програма 
TRANSCAN-2. Целта на проекта е тестване на различни методи за 
обучение на роботи за откриване, прогнозиране и предвиждане на гени. 
Търсят се партньори с експертиза в геномика и транслационна медицина. 
Краен срок за подаване на проекта е 16.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20150128002 Виж пълния текст (EN)  
Испанска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-
FTIPilot-2015-1. Целта на проекта е производство на невростимулатор за 
корекции при сколиоза, създаден по проект в рамките на Седма рамкова 
програма в съответствие с европейската нормативна уредба за импланти. 
Търсят се партньори болници и лаборатории за клинични изследвания и 
производители на медицински уреди и импланти; производители на 
имплантируеми електроди и проводници; разработчици на софтуер;  
Краен срок за подаване на проекта е 29.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
31.03.2015.  

ИЗРАЕЛ RDIL20141119001 Виж пълния текст (EN)  
Израелска компания подготвя проектно предложение по програма MG.
1.2-2015 in H2020. Компанията е разработила нов подход за 
хидромеханична трансмисия за ротори, въз основа на нова концепция за 
хидромеханично задвижване CVT (безстепенна трансмисия), което се 
манипулират хидравлични компоненти за контролиране на потока и 
капацитета на въртящия момент, което увеличава ефикасността на 
задвижването. (налични чертежи и снимка)  
Компанията търси водеща организация и партньори в областта на 
аеронавтиката и авиацията, производство на мотори, хеликоптерни 
трансмисии и авиационни хибриди със следната компетентност: 
1.Изследователски институт /лаборатория за създаване на 
компютъризирана аеродинамична симулация на системата, с познания в 
аеродинамичното поведение на VTOL (vertical take-off and landing) 
превозни средства в цялата гама летателни апарати, опит в задвижващи 
устройства за VTOL 

2.Изследователски институт/лаборатория в областта на хидро/флуидна 
механика, CFD (Computational fluid dynamics) за анализ на поведението 
на хидравличната верига в условия на полет 

3.Авиационна компания с ноу-хау за производство на системи  
4. Компания с умения е контрол на проектирането, компютъризирани 
системи с хидравлични елементи в авиационната индустрия, и по-
специално VTOL летателни апарати.  

Краен срок за подаване на проекта е 23.04.2015.  
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - не е 
посочен.  
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a57810c6-f053-4916-9cfe-fb483f942d87?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ca27ec4-1462-49ec-919a-19f6f74bc141?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3ca27ec4-1462-49ec-919a-19f6f74bc141?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2710-mg-1.2-2015.html


ГЪРЦИЯ RDGR20150116001 Виж пълния текст (EN)  
Гръцка компания е подала проектно предложение по програма е подала 
проектно предложение по програма H2020-LCE-01-2014 фаза 1, работи 
над нов метод за интегриране на енергия от водата. Основният ресурс за 
оптимизация е водата с паралелно използване на енергия от биомаса и 
слънчева енергия. Компанията подготвя проект за фаза 2 по програма 
Н2020-LCE-02-2015 Developing the next generation technologies of renewable 
electricity and heating/cooling и търси партньори в областта на ходроенергия 
и биомаса.  
Краен срок за подаване на проекта е 05.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
20.03.2015.  

ФРАНЦИЯ RDFR20150106001 Виж пълния текст (EN)  
Френска иновативна компания, специализирана в професионално 
обучение, подготвя проектно предложение по програма Eurostars с цел 
разработване на обучителен инструмент за прилагане на наученото в 
практиката. Компанията търси партньори в областта на изкуствен интелект, 
обработка на солидни масиви данни, психометрика.  
Краен срок за подаване на проекта е 05.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
20.03.2015.  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20150122001 Виж пълния текст (EN)  
Голяма компания за обработка на стъкло подготвя проектно предложение 
по програма Н2020-FTI. Целта на проекта е разработване на 
производствен процес за изолационен материал - прозрачни шестоъгълни 
клетки. Търсят се партньори за разработване за експертна оценка на 
производството на прототип и разработване на производствено 
оборудване, маркетингово проучване за търсенето на пазара, за тестване 
и валидиране на новия продукт в съответствие с европейските изисквания, 
консултант по правата върху интелектуална собственост. 
Краен срок за подаване на проекта е 29.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
10.03.2015.  

ГЕРМАНИЯ RDDE20150123002 Виж пълния текст (EN)  
Германски университет подготвя проектно предложение по програма 
H2020- NMP-22-2015. Проектът цели разработване и производство на 
олекотени компоненти, базирани на фиброподсилени материали с 
приложение в автомобилната и космическата индустрия и в енергетиката. 
Търсят се партньори в областта на производство на влакна, метални 
филми/листове, запояване, залепване, ултразвук, опаковки, последваща 
обработка; за споразуменията за изследвания за сътрудничество 
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e06bba23-01d9-4b9d-ac4e-0dfcdddbb6ca?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lce-2015-2.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b2035144-1047-416d-b1b5-46b0b1062eba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://www.eurostars-eureka.eu/signup/index
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/58d3c836-cbd8-4920-b8cd-cc777ffae6b9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a9460755-b883-4c07-b79e-fa94a03860b6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2506-nmp-22-2015.html


Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
18.03.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20141201003 Виж пълния текст (EN)  
Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по 
програма H2020-PHC-28 с цел разработване на платформи за моделиране 
и профилиране на пациенти, система за прогнозиране, система за 
подпомагане на решението на пациентите и платформа за 
персонализирани здравни препоръки. Търсят се партньори МСП, 
университети и изследователски центрове за: 
- Подобряване на участието на пациентите в процеса на лечение 
- Подобряване на управлението на лечебния процес чрез намаляване на 
броя на кризите и усложненията  

- Внедряване на превенцията в здравеопазването чрез модули за 
прогнозиране 

- Поощряване на разработване на персонални уреди за самостоятелно 
управление на болестта 

- Подобряване на индивидуалния самоконтрол на здравето и превенция 
на заболяванията 

Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
20.03.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20150115001 Виж пълния текст (EN)  
Испанска компания подготвя проектно предложение по програма H2020 
Fast Track to Innovation. Целта на проекта е създаване на инструмент за 
енергиен одит на тунели. Компанията търси партньори за създаване на 
мрежа за разпространение на резултатите от проекта; за изпълнение на 
задачи, свързани с политики и идентификация на енергийната 
категоризация в страните членки; за осъществяване на предпроектни и 
маркетингови проучвания. 
Краен срок за подаване на проекта е 29.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
16.03.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20150120001 Виж пълния текст (EN)  
Испански технологичен институт подготвя проектно предложение по 
програма Н2020-NMP2-2015. Целта на проекта е интегриране на 
оригинални наноматериали във мастила, покрития, филми, използвани в 
производствени процеси. Търсят се партньори: производители на мастила; 
на лепила; опаковащи фирми; фирми, работещи с крайни потребители; 
консултант по интелектуално права (IPR).  
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
01.03.2015.  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/620796f2-fe47-4a89-b6bc-79b7672e7b14?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2271-phc-28-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5356c920-c226-4683-b810-06da21eb1edf?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2015-1.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/10a05604-06ab-4810-8b5a-6e1b56601d9c?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2529-nmp-02-2015.html


ИСПАНИЯ RDES20141223001 Виж пълния текст (EN)  
Испански университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
NMP-29-2015. Целта на проекта е разработване на ин витро алтернативен 
метод, базиран на молекулярни биомаркери и тератогени. Търсят се 
партньори работещи в областта на токсикология , синтез на 
наноматериали, характеризиране на наноматериали, разпространение на 
резултатите от проекта. 
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
26.02.2015.  

ГЪРЦИЯ RDGR20150115001 Виж пълния текст (EN)  
Гръцка изследователска лаборатория подготвя проектно предложение по 
програма H2020-WASTE-7-2015. Целта на проекта е създаване на 
висококачествен екологичен компост от животински отпадъци. Търсят се 
партньори (изследователски организации и академични институти), 
специализирани в областта на микробиология на почвите и/или МСП, 
специализирани в компостиране  
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
31.03.2015.  

ГЪРЦИЯ RDGR20150121001 Виж пълния текст (EN)  
Гръцка изследователска компания подготвя проектно предложение по 
програма H2020 PHC 28-2015. Целта на проекта е разработване на 
система за самоуправление на пациенти, комбинираща система за 
подпомагане на вземане на решения и компютърно моделиране на 
прогнози. Търсят се партньори МСП и/или изследователски центрове с 
опит в компютърно моделиране на прогнози. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
31.03.2015.  

СЛОВЕНИЯ RDSI20150121001 Виж пълния текст (EN)  
Словенска компания подготвя проектно предложение по програма H2020-
ICT-20-2015. Целта на проекта е разработване на мулти платформа за 
обучение на учители в различни нива на образование. Търсят се 
партньори и координатор на проекта - университети, училища, големи 
индустриални предприятия или МСП за съвместна разработка и тестване 
на продукта.  
Краен срок за подаване на проекта е 14.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
27.02.2015.  

ГЪРЦИЯ RDGR20150205002 Виж пълния текст (EN)  

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/90cddfbc-9fb7-480c-befa-ece20bf045ad?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2509-nmp-29-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8db4df97-e4ba-4063-a098-ea3b3979efcd?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2115-waste-7-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7808ef38-feed-4def-9f7c-5cb8473241f7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2271-phc-28-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6f60e822-6065-491f-aef7-81acc3a20c98?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9086-ict-20-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f27a2145-2d44-4abb-b36a-7f0f0ed28fae?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799


Гръцки университет подготвя проектно предложение по програма H2020-
WATER-2b-2015. Целта на проекта е оценка на въздействието на 
климатичните промени върху връзките вода-земя-енергия. Търсят се 
партньори университети и МСП в областта на качеството на водите, 
рециклиране на вода, управление на води, оценка на ниско въглеродни 
опции и квантифициране на биомаса, общини и регионални власти за 
прилагане на резултатите.  
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
28.02.2015.  

ИСПАНИЯ RDES20150128003 Виж пълния текст (EN)  
Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по 
програма Н2020-NMP-11. Целта на проекта е оптимизиране на синтеза на 
лекарства за предклинични изследвания на рак на дебелото черво. Търсят 
се партньори производители с GMP (добри производствени практики) за 
производство протеини, компонентите на субстанцията и пептиди, клиники 
за провеждане на клинични изпитвания.  
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
27.02.2015.  

ГЕРМАНИЯ RDDE20150130001 Виж пълния текст (EN)  
Германски изследователски институт подготвя проектно предложение по 
програма H2020 ICT 27 - 2015. Проектът е в областта на високо мощни, 
високоефективни лазерни източници с приложение при обработка на тънки 
слоеве/филми и където по-добрата абсорбция е изключително важна. Ще 
бъдат използвани нови лазерни източници с дължина на вълната в скалата 
UV (~ 350 nm) и IR-B (2 - 3.5 µm). Търсят се партньори МСП:  
- Обработващи материали с висока средна мощност и дължина на 
вълната в скалата IR-B и UV 

- Работещи с лъчения или чрез бърза деформация на лъчи или чрез 
оптични методи 

Краен срок за подаване на проекта е 14.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
01.03.2015.  

ГЕРМАНИЯ RDDE20150123001 Виж пълния текст (EN)  
Германска изследователска организация подготвя проектно предложение 
по програма H2020-PHC-28-2015. Целта на проекта е създаване на портал 
за пациенти и лекари за предоставяне на индивидуална помощ при 
лечение на рак. Търсят се партньори: 
- Организации с опит в епидемиология на раковите заболявания 
- Доставчици на информация за пациенти или пациентски организации с 
достъп до данни за здравния статус преди, по време и след лечението и 
данни, свързани с начина на живот и здравния статус на пациентите 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2583-water-2b-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/63fe8e0c-95f1-46fb-a756-e3f1264f43e9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2501-nmp-11-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8db3db23-b872-4f71-b91a-69bb522588fc?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9089-ict-27-2015.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/85505e8f-017d-4ebc-b6a2-c57d66813f98?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2271-phc-28-2015.html


- Доставчици на мобилни приложения за подпомагане на връзката между 
пациент и лекар 

Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 
01.03.2015. 


