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БЮЛЕТИН ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  
бр. 25 
 

  

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 RDES20160601001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Испанско предприятие с опит в разработването и поддръжката на водоснабдителните и 
канализационни системи, подготвя проектно предложение по програма EUREKA. Целта 
на проекта е да се разработи мембранна технология, базирана на ултразвук за 
предотвратяване на биозамърсяването. Търси се партньорство с фирми, с опит и 
познания в областта на ултразвуковите системи. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2016 
 
МАКЕДОНИЯ RDMK20160531001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Македонският институт по земеделие подготвя проекто предложение по програма 
H2020-SFS-2016-2017. В проекта се  предвижда да се унифицират процесите на контрол 
на качеството и хигиенното състояние на лозите в лабораторни условия. Търси се 
партньорство с научно-изследователски институти, университети и фирми с опит в 
научно-изследователски проекти. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.02.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.12.2016 
 
ИСПАНИЯ RDES20160518001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Испански изследователски център подготвя проекто предложение по програма EUREKA. 
В проекта се предвижда да се разработят пигментни капсули, които променят цвета си в 
зависимост от времето и температурата на експлоатация. Търси се партньорство с 
изследователски центрове и фирми, които да произведат микрокапсулите с 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/282d73ba-dc63-4658-80cd-6000ceed6689?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/67e10828-83d4-468a-a62f-77f4c96f0714?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-sfs-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-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
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e67e3a83-4d94-4581-9194-89ce7cd8488f?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
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предвидените функции. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.06.2016 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20160525001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Инженерингово предприятие подготвя проекто предложение по програма H2020-LCE-07-
2016-2017. В проекта се предвижда да се разработи водноелектрически генератор, 
който да генерира до 500W. С простотата на дизайна и лекотата на доставката, монтажа 
и инсталацията, генератора би оказал значително въздействие в по-слабо развитите 
региони. Търси се партньорство с научно-изследователски институти и инженерингови 
фирми. 
Краен срок за подаване на проекта: 05.01.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.10.2016 
 
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ RDUK20160601001 Виж пълния текст (EN)    
Поискай адреса 
Научно-изследователски екип от Обединеното кралство подготвя проекто предложение 
по програма H2020-IMI-2016-09-01. В проекта се предвижда да се изследва 
епидемиологията и клиничното въздействие на инфекцията Клостридиум дифицила, 
както и да се създаде Европейска изследователска платформа. Търси се партньорство с 
организации с опит в областта, национални здравни служби и др. участници в местната 
бласт. 
Краен срок за подаване на проекта: 26.07.2016 
Краен срок за проявяване на интерес: 26.06.2016 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a7faab8c-c372-4a3b-93e7-a9a516fd2e71?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/2180-lce-07-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2180-lce-07-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/256aea52-488f-40e6-9cb0-17ffdf432db4?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/19052-imi2-2016-09-01.html

