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БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 15 
 

  

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       RDES20160210001  Виж пълния текст (EN)   

Поискай адреса 
Испански изследователски център, специализиран в областта на медицината, в частност 
на онкологията и на иновациите в сферата на лечението на ракови заболявания, 
подготвя проектно предложение по програма Fast Track to Innovation. Целта на проекта 
е разработването на нова микроинсталация, за тестване на цитотоксичния капацитет на 
антитуморните съединения в микрогравитацията. Търсят се партньори, компании или 
технологични центрове с капацитет за производство на конфокален флуоресцентен 
микроскоп с  капацитет за миниатюризация. 
Краен срок за подаване на проекта е 01.06.2016 
Краен  срок за проявяване на интерес за включване в консорциума 01.05.2016 
 
ИТАЛИЯ RDES20160129002 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Италианско МСП, специализирано в  създаването на персонализирани анимации в много 
големи количества, подготвя проектно предложение по програма H2020 ICT-21-2016. 
Целта на проекта е разработването на Cloud SaaS, софтуер, който да генерира шаблони 
за персонални анимации и видео.    Търсят се партньори, МСП занимаващи се с 
креативна индустрия, които да представят портфолио, съдържащо крайни потребители, 
които биха тествали „персонализираното видео“. 
Краен срок за подаване на проекта: 26.04.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2016 
 
КОРЕЯ RDKR20160203001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Корейско МСП, специализирано в телевизионни приложения (интерактивни системи за 
разпространение на данни), подготвя проектно предложение по програма EUREKA. 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/61b1b978-faf3-4668-9dd2-6def4f8b017e?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/5060-ftipilot-01-2016.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/53073960-2676-4466-b08d-df6200b7468d?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/5060-ftipilot-01-2016.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/563fcc45-0cdb-456f-9233-a6d5f958faa9?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.eurekanetwork.org/
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Целта на проекта е разработването на нова технология за T-търговия за телевизионно 
пазаруване. Търси се европейски партньори, който да анализира дневникът на 
приемника и голям обем от данни, или да разработи система за номера на екрана.  
Краен срок за подаване на проекта: краят на септември 2016 
Краен срок за проявяване на интерес: краят на август 2016 
 
 
 
 
 
 
ФРАНЦИЯ RDFR20160210001  Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Френска агенция за регионално икономическо развитие, подготвя проектно 
предложение по програма  Interregional VC Europe. Целта на проекта е подобряване на 
политиките на агенцията и споделяне на нейните ефективни опити за подкрепа на МСП 
за растеж. Търсят се организации в подкрепа на бизнеса, като агенции за развитие, 
местни власти, клъстери или инкубатори, желаещи да споделят своя опит за 
подпомагане развитието на малките и средни предприятия.  
Краен срок за подаване на проекта: 13.05.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2016 
  
 
 
АНГЛИЯ RDUK20160108005 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Английска компания, специализирана в проектирането и производството на 
електрифицирани спомагателни системи за електрически двигатели за превозни 
средства,  подготвя проектно предложение по програма H2020-GV-2016-2017. Целта на 
проекта е да се разработят иновативни електрически задвижвания, които ще вземат под 
внимание дизайна на производство, ниското тегло и разходите за материали. Търсят се 
партньори, които са ангажирани в производството на превозни средства, главно  
доставчици и компании, разработващи нови технологии, които имат нужния опит за 
разработване на нови мотори или акумулатори, с цел създаване на  задвижваща система 
с по-ниска себестойност.  
Краен срок за подаване на проекта: 01.02.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.11.2016 
  
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5b88d011-b41d-4a40-9ebd-1c4c3914fc0d?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.interregeurope.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6da43677-bd39-427c-8b59-42ca4c26aa9b?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/2070-gv-04-2017.html

