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БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ 
бр. 11 / дата 20.12.2015 
 
 
ЛАТВИЯ RDLV20151202001 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 
МСП от Латвия, с основна дейност в областта на оптичното инженерство и системното проектиране, подготвя 
проектно предложение по програма H2020 SMEInstrumentPhase 2. Целта на проекта е разработване на 
автоматизирана система за изображение за флуоресцентен микроскоп за сканиране на третирани проби от 
храни, с цел откриване на микроорганизми в тях. Търси се партньор с опит в областта на проектирането и 
конструирането на оптични системи, който да изпълни ролята на системен интегратор в проекта. 
Краен срок за подаване на проекта:         03.01.2016 
Краен срок за проявяване на интерес:  23.12.2015 
 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА RDCZ20151209001 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 
Чешка компания, разработваща и произвеждаща инструменти за металорежещи машини подготвя проектно 
предложение по програма Eurostars 2.Целта на проекта е разработване на нов режещ материал от 
високоскоростна стомана (HSS), с по-висока издръжливост, за производство на прогресивно специализирани 
инструменти.Търси се партньор с опит в областта на високоскоростни процеси при стоманолеене.  
Краен срок за подаване на проекта:     18.02.2016 
Краен срок за проявяване на интерес:  31.01.2016 
 
ШВЕЙЦАРИЯ RDCH20151206001 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 
Швейцарски екип от университет по приложни науки подготвя проектно предложение по програма 
Eurostars.Целта на проекта е разработването на медицински апарат с очила, който в активен режим може да 
създаде микроклимат. С помощта на апарата би било възможно междинната относителна влажност между 
окото и лещата да се контролира и поддържа до постоянна стойност, избрана от пациента. Търси се 
партньорство с изследователски институти и фирми, специализирани в разработването и анализа на 
офталмологични устройства. 
Краен срок за подаване на проекта:     18.02.2016 
Краен срок за проявяване на интерес:  01.01.2016 
 
ИСПАНИЯ RDES20151202001 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 
Испанско предприятие подготвя проект попрограмаH2020: EE-07-2016-2017.Целта на проекта е да се 
разработи универсална и оперативно съвместима платформа, подходяща за автоматично персонализиране 
на широк кръг от крайни потребители. Платформата е изградена от четири слоя, два от които са 
комуникационни и информационни и са свързани със сградните уреди и системи за контрол. Търси се 
партньорство с МСП или изследователски център. 
Краен срок за подаване на проекта:     21.01.2016 
Краен срок за проявяване на интерес:     11.01.2016 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/570bf007-e510-49ab-9b92-208e88862d77?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6109-smeinst-03-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e37ea2c9-b64b-4b81-8416-e01c212863d0?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/78750796-6600-4ec1-94f9-9b90ee268ad7?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/apply-funding
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f64e3f18-bd2a-4da9-825f-af4196ce6808?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5059-ee-07-2016-2017.html
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ХОЛАНДИЯ RDNL20151203001 Виж пълния текст (EN)  Поискай адреса 
Холандско МСП подготвя проект по програма Eurostars. Предприятието разработва молекулярни тестове в 
областта на земеделието и предоставя услуги, свързани с профилиране и контрол на качеството на продукти, 
резултати от селскостопанска научно-развойна дейност. Търси се партньор с опит в производството на 
оборудване, което в реално време да позволява обратна транскрипция- верижна реакция. 
Краен срок за подаване на проекта:     18.02.2016 
Краен срок за проявяване на интерес:  15.01.2016 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/4781fbc7-05d1-4ab5-990c-0bfc2138df0e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/about-eurostars/funding

