
ИРЛАНДИЯ  RDIE20150116001  Виж пълния текст (EN)                
Ирландски изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-
LEIT-BIO-2015-1 по приоритет здраве, на тема нови бионфирмационни подходи в услуга 
на биотехнологията, с цел разработване на иновативни методи за постигане на 
максимални биологични данни, водещи към инструменти, чрез които може да се 
подобри хармонизацията на информацията и за увеличаване на биотехнологичните 
приложения . Изследователския център търси партнцорство с МСП или 
изследователски партньори. 
Краен срок за подаване на проекта е 26.03.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 20.03.2015.          

ИСПАНИЯ   RDES20150206001  Виж пълния текст (EN)                 
Испанска фирма подготвя проект по покана Fast Track to Innovation Pilot, който цели 
разработването на иновативна методология за производство, добив, пречистване и 
прилагане на високо качество хитин за биомедицински и фармацефтични нужди. 
Фирмата търси партньорски организации, готови да си сътрудничат за постигането на 
поставените цели, свързани още с подобряване на техниката за екстракция и 
пречостване. 
Краен срок за подаване на проекта е 29.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 01.04.2015.          

ГЪРЦИЯ  RDGR20150205002  Виж пълния текст (EN)                 
Гръцки университет, в партньорство с други европейски университети има готовност да 
подаде проектно предложение по покана WATER-2b-2015  за оценка на въздействието 
на изменението на климата върху множеството пространствени скали. Търси се 
партньорство с МСП, с опит в изпълнение на проекти свързани с оценка на качеството 
на водата и университет, с опит в изготвянето на оценки и избор на нисковъглеродни 
решения и количествено определяне на биомаса, както и общини и местни власти, 
които да подпомогнат изпълнението на поставените цели и задачи. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 28.03.2015.          
   
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20150205001   Виж пълния текст (EN)             
Изследователски екип, работещ в областта на компютърните науки в Универистет във 
Великобритания, търси партньори за съвместно изготвяне на проектно предложение по 
покана H2020-PHC 28. Проектът има за цел да насърчи самоангажираността по отношение на очното 
здраве, и екипа търси партньорство с клинични организации, с опит в областта на грижата за пациенти с 
диабетна ретинопатия, който да вземат участие в анализа на кртериите и оценката на проекта. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума – колкото е 
възможно по-скоро.          

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.  

ГЪРЦИЯ  RDGR20150121005   Виж пълния текст (EN)                
Изследователски екип от гръцки университет подготвя проектно предложение по покана 
H2020-MG-2015 Single Stage-A, с цел разработване на топлообменник с нова геометрична форма. Като 
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идеята на екипа е предложеното решение да бъде предложено като цяостен пакет за топлообмен, и 
затова се турси партньорство с малко или средно предприятие, работещо в сферата на аеронафтиката и 
топлообмена. 
Краен срок за подаване на проекта е 23.04.2015.  
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 01.04.2015.          

ИСПАНИЯ  RDES20150216001                    Виж пълния текст (EN)                   
Испански университет има готовност да кординира проектно предложение по 
направление H2020-Water-1b-2015: Demonstration/pilot activities, като проекта цели насърчаване на 
иновативн решения за управление на водите и по специално за намаляване до минимум на 
озползването на прясна вода в промишлените процеси. Търси партньорство с организации имащи 
възможност да прилагат законодателството на европейско равнище, като държавни ведомства, публични 
администрации и др. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 20.03.2015.          

ИСПАНИЯ  RDES20141103002  Виж пълния текст (EN)                
Испанска фирма подготвя проект по покана H2020-DRS-1-2015 , целящ подобряване на 
технологиите за прогнози и анализ на екстремни метеорологични явления. Търси се 
партньорство с МСП и представители на местна власт. 
Краен срок за подаване на проекта е 27.08.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 30.06.2015.          

ИСПАНИЯ  RDES20141103003  Виж пълния текст (EN)                 
Испанско предприятие, което подготвя проекто предложение по покана H2020-
FCT-3-2015, с цел подобряване на идентификация на CBRNE материали и събиране на 
доказателства от место престъления, търси партньорство с МСП в областта на 
криминалистиката и събирането на доказателства. 
Краен срок за подаване на проекта е 27.08.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 30.06.2015.          
  
ИСПАНИЯ  RDES20141110002  Виж пълния текст (EN)                
Испанско предприятие търси партньорство за изготвянето на съвместно проекто 
предложенияпо покана  
H2020-DRS-9-2015 с цел изготвяне на технологии и стандарти за прилагане на решения 
свързани с изменение на климата. Търси се за партньор МСП, университет и/или 
изследователски институт. 
Краен срок за подаване на проекта е 27.08.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 26.06.2015.          

ИСПАНИЯ  RDES20150302001   Виж пълния текст (EN)                 
Испански клъстер в областта на информационните и комуникационни технологии, 
подготвя предложение фокусирано върху умни градски технологии и интелигентно 
планиране. Търси партньорство с други клъстери, работещи в областта на зелените 
технологии, иновации, дизайн на градска среда, енергийна ефективност или туризъм, 
по покана COS-CLUSTER-2014-3-03. 
Краен срок за подаване на проекта е 17.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 20.03.2015.  

ШВЕЦИЯ  RDSE20150217001  Виж пълния текст (EN)             
Шведски научно-изследователски институт е част от консорциум, който ще 
кандидатства по покана H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA, а проекта им е в областта на 
оптичните материали (фоторефрактивни материали, нелинейни оптични материали и 
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поляризатори). Консорциумът търси партньорство с МСП, интересуващо се от 
комерсиализация на резултатите от научните изследвания в тази област. 
Краен срок за подаване на проекта е 29.09.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 31.05.2015.  

ФРАНЦИЯ  RDFR20150219001  Виж пълния текст (EN)                
Френски изследователски център работещ в сферата на наноматериалите 
(нанонауките) търси партньорство с МСП, с опит в използването на устройства за 
откриване на радиация. Целата на проекто предложението е създаване на тънки 
филми и наноструктури, чрез изпаряване във вакум и разработване на устройство (като 
Джоузефвън възли, полеви транзистори и др.), по покана H2020-FETOPEN-2014-2015-
RIA. 
Краен срок за подаване на проекта е 31.03.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 24.03.2015.  
  
ГЕРМАНИЯ  RDDE20140818001   Виж пълния текст (EN)               
Немско предприятие работещо в областта на ИКТ, търси партньори за подготовка на 
проект по покана  
H2020 Call ICT-2. Целтана проектното предложение е да се оптимизира експлоатацията 
на информационните потоци, генериране на софтуерно задвижвани мрежи, както и 
създаване на водещи позиции в сферата на напредващите 5G мрежови 
инфраструктури на бъдещия интернет. 
Краен срок за подаване на проекта е 27.08.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 27.08.2015.  

ФРАНЦИЯ  RDFR20150212001  Виж пълния текст (EN)                
Консорциум с координатор Френски изследователски екип подготвя проекто 
предложение по покана 
 Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020, с цел 
разработване на нови антибактериални графен наноматериали и алтернативни методи 
(фототермични и/или фотодинамични терапии) за подтискане или унищожаване на 
биофилм свурзан с инфекции. Търси се партньорство с МСП с цел трансфер на знания 
между участниците в консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта е 28.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 28.03.2015.  

ХОЛАНДИЯ  RDNL20150210001  Виж пълния текст (EN)                
Холандско дружество на Европейска компания работещо в областта на космическите 
изследвания, търси партньори за научни изследвания в областта на машиностроенето  
и топлообмена. Дружеството подготвя проект за разработване на иновативна система 
за топлинен контрол за космически приложения, по покана H2020- COMPET-3-2015. 
Краен срок за подаване на проекта е 08.04.2015.  
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума – 31.03.2015.  

ГЪРЦИЯ   RDGR20150121002  Виж пълния текст (EN)             
Гръцки университет активно работещ в сферата на енергийната ефективност търси 
партньорство с  МСП, научно-изследователски център или технологичен център. 
Подготвя проект по покана H2020-EE-2015, с който цели да разработи ефективна 
система за асансьори, с чиято помощ както оптично така и ефективно да управлява 
енергията от възобновяеми енергийни източници отговарящи на нуждите на един блок. 
Краен срок за подаване на проекта е 04.06.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 15.05.2015.  
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ИТАЛИЯ   RDIT20150204002  Виж пълния текст (EN)                 
Италианска фима, лидер във фармакогенетиката, подготвя предложение по покана 
H2020 - PCH – 30 
свързано със използването на математически модели за персонализиране на 
терапията за онкологични пациенти. Търси партньорство с МСП и университети 
специализирани в упрравлението на знания и в областта на CE IVD (ин витро 
диагностика), сертифициране на системи, и използване на софтуери за биостатистика 
(клинични данни в онкологията) 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума - 20.03.2015.  

ГЕРМАНИЯ   RDDE20140122001    Виж пълния текст (EN)                
  
Немски университет предлага концепция за проектно предложение по мярка 
REFLECTIVE-6-2015, съдържаща създаването на интернет-базиран, интерактивен и 
потребителски фокусиран архив и ремикс платформа за рок/поп музика на Европейски 
страни (звук, изображения, текст) която да бъде достъпна за академичните среди, 
промишлеността и феновете. Търсят се изследователски институти, университети и 
МСП. 
Краен срок за подаване на проекта е 21.04.2015. 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума – не е посочен 
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