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Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на 

партньори по проекти. В бюлетина са преведени кратки резюмета. Кликнете на Виж пълния текст (EN), 

за да се запознаете с повече подробности.  При интерес се обърнете към: 

Георги Колев – gkolev@cci.dobrich.net, 058 601472 

 

 

 

ИСПАНИЯ               RDES20190314001                Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса 

Испанският ИКТ клъстер търси партньори, които да се присъединят към  консорциум, който 
подготвя проектно предложение. Целта на клъстера INNOSUP-01-2018-2020 е да улесни проекти за 
изграждане на индустриални вериги за управление на стойността. Проектът цели да получи и 
управлява средства за финансиране на малки иновационни проекти, насочени към разработване 
или въвеждане на нови ИКТ продукти или услуги в рамките на цялата верига на стойността на 
винения сектор. Търсените партньори са други клъстери в сектора на виното и ИКТ, които желаят 
да си сътрудничат в иновационните дейности. Търсят се малки и средни фирми, изследователски 
институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта: 03.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.03.2019 
 

ТУРЦИЯ                RDKR20190225001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Турска фирма разработва инструмент за разработка на софтуер за крайни потребители. Софтуерът 
позволява разработка на софтуер без писане на код от крайния потребител. Компанията е в 
процес на създаване на консорциум за представяне на предложението по „Хоризонт 2020“ през 
май 2019 г. Фирмата търси партньор, който желае да приложи инструмента, който е резултат от 
проекта за техния бизнес процес по време на работния пакет на теста и проверката на проекта. 
Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 16.05.2019 
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ГЕРМАНИЯ             RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Немски университет за приложни науки подготвя проектно предложение по процедура SU-DS03‐
2019‐2020. Целта на проекта е да се разработи софтуерна платформа, предоставяща на микро, 
малки и средни предприятия възможност да откриват измами в рамките на техните ERP-системи. 
Като патртньори по проекта се търсят фирми, които разработват ERP системи, за да да предоставят 
експертни познания в този технологичен сектор и по-нататъшно познаване на изискванията на 
клиентите по отношение на функционалностите и пазарния потенциал. 
Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 22.08.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2019 
 

КОРЕЯ            RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 

Корейска фирма търси партньори за НИРД, за да разработи софтуер, която се занимава с обучения 
и консултации по бизнес преговори на английски език. Фирмата подготвя проектно предложение 
по програма Eurostars2 и търси партньори, които да работят по системата за електронно обучение, 
по система за управление на документи и да разработят бизнес модел за комерсиализация на 
услугата. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2019 
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