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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 

 
ЧЕХИЯ RDCZ20160503001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Чешки университет подготвя проектно предложение по програма H2020-SFS-10-2017. 
Целта на проекта е да се анализират вторичните метаболити в някои растения при 
различни условия на живот, както и да се приложат методи за подобряване на 
растителната защита при стрес. Търси се партньорство с научни организации и фирми, 
с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.10.2016 
ИЗРАЕЛ RDIL20160511001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Израелско предприятие подготвя проекто предложение по програма H2020-DS-02-2016. В 
проекта се  предвижда да се разработи система в областта на кибер сигурността, която 
да позволява на всеки да споделя файлове и да подписва договори, сигурно и 
поверително. Търси се партньорство с представители на публичната администрация и 
фирми, с опит в областта. 
Краен срок за подаване на проекта: 25.08.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.07.2016 
ФРАНЦИЯ RDFR20160412002 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Френско инженерингово предприятие подготвя проекто предложение по програма 
H2020-NMBP-2017 (конкурсната процедура, ще бъде уточнена допълнително). В проекта 
се предвижда да се разработи технология, чрез която да се подобри използването на 
композитни панели (тип сандвич) в превозните средства. Като интелигентните 
материали, от които се изработват панелите ще се изследват за нова функционалност, а 
дизайна им ще позволява лесен монтаж и интеграция в превозните средства. Търси се 
партньорство с крайни потребители, които да приложат иновативната технология. 
Краен срок за подаване на проекта: 25.10.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2016 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dbc06251-c764-4f3e-bb73-aba1c74d2da8?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/6057-sfs-10-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/daf38243-6253-42da-b361-b3e542ca533d?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/2423-ds-02-2016.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1c978230-34df-48b6-88c3-c242a1f2d69f?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/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-NMBP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

