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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 

 

 

КОРЕЯ               RDKR20181228001                Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса 

Корейска компания, специализирана в производството на козметични лепенки на базата на 
разработената от компанията технология на разтворима микроигла, понастоящем търси 
европейски партньори за разработване на медицински пластири в рамките на проектите за 
научноизследователска и развойна дейност по програма Eurostars 2 през втората половина на 
2019 година. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други, 
които да се присъединят към консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2019 
 

ИТАЛИЯ              RDIT20190325001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 

Италианска фирма за EDA (Electronic Design Automation), която предлага иновативни софтуерни 
решения за активиране и ускоряване на 3D дизайна на електронните продукти, търси трима 
технологични партньори, с които да кандидатстват по процедура  H2020 EIC FTI. Целта на проекта е 
да персонализира и демонстрира усъвършенствана технология за планиране на проекти, която 
намалява времето за проектиране, позволявайки по-високо ниво на интегриране на елементите 
на настоящия софтуерен проект. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, 
университети и други, които да се присъединят към консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта: 22.10.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.07.2019 

mailto:gkolev@cci.dobrich.net
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6cfc75fd-8941-4a6f-94f9-2310a230fe4a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ac4925f3-0699-4a52-bfae-e5cc11766a74
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;statusCodes=31094501,31094502,31094503;callCode=h2020-eic-fti-2018-2020


 

ИСПАНИЯ             RDES20190328002               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 

Испанска фирма с опит в разработването и производството на биоразградими полиуретанови 
микро и нанокапсули подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта е да се 
разработят многофункционални биоразградими нанокапсули срещу бактериални заболявания. 
Търсят се партньори за научноизследователско сътрудничество за извършване на in vitro и in vivo 
предклинично валидиране. Търсените партньори трябва да бъдат с дълбоко разбиране на 
антимикробните лекарства и механизмите им на резистентност. 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 
 

ИСПАНИЯ             RDES20190328001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Испанска фирма разработва проектно предложение за следващия конкурс по програма „Бързо 
проследяване на иновациите“. Проектът има за цел да разработи нова концепция за развитие на 
“Производствена система за изпълнение”, основано на иновативно решение за събиране на 
данни в производствените индустрии на автомобилния сектор, което ще подобри процеса на 
вземане на решения в компаниите. Консорциумът търси научноизследователски институти или 
университети с напреднали познания в комуникациите по Индустриален интернет на нещата 
(IIoT). Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2019 
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