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БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 20 
 

  

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 RDES20160415001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-FTIPILOT-
2016. Целта на проекта е да се реализират клинични изследвания, чрез които да се 
докаже и утвърди ново лекарство за рак на панкреаса. Търси се партньорство с 
болници, изследователски организации и производители на лекарства. 
Краен срок за подаване на проекта: 01.06.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 20.05.2016 
 
 
 
ИСПАНИЯ RDES20160415002 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Испанско предприятие, изпълнило проект по фаза 1 на SME Instrument, подготвя проекто 
предложение по фаза 2 SMEInst-06-2016-2017. В проекта се предвижда да се разработи 
платформа за управление, съхранение, анализ и предаване на данни, с 
персонализирана медицинска цел. Платформата предлага на крайния потребител 
възможност да управлява всички данни за пациенти и проби по оптимизиран и лесен за 
употреба начин. Търси се партньорство с болници, работещи в областта на 
персонализираната медицина, чиито данни да се регистрират в пилотната версия на 
платформата и МСП. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.06.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.05.2016 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/5378f3a4-0606-47c1-adaf-2f5596bb1439?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/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gr
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-ftipilot-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FTIPilot-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-gr
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/208bb699-d2b3-4445-8f87-21c10d0d1b02?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/6114-smeinst-06-2016-2017.html
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УНГАРИЯ RDHU20160415001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Унгарско предприятие подготвя проектно предложение с партньори от Холандия по 
програма AAL – Call 2016 – Living well with dementia. Целта на проекта е да се разработи 
технология, базирана на ИКТ решения, която да даде възможност за благосъстоянието 
на хора с деменция и социалната им среда. Търси се партньорство с компании 
специализирани в анализ и мониторинг на медицински данни. 
Краен срок за подаване на проекта: 26.05.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.05.2016 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7812afad-86b5-4570-a801-017ce2126d95?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.aal-europe.eu/

