
1 

 

 
 
БЮЛЕТИН ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ  
бр.13 
 

 

 

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  RDES20170331002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испански държавен университет подготвя проектно предложение по програма H2020-NMBP-2016-2020. 
Целта на проекта е да се разработи фото електролизно устройство за производство на водород и по-
точно за интензифициране на процеса на фотосинтеза. Търси се партньорство с малки, средни и големи 
предприятия. 
Краен срок за подаване на проекта: 04.05.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 11.04.2017 

 
ФРАНЦИЯ RDFR20170403001 Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Френска асоциация подготвя проект по програма INTERREG EUROPE. Целта на проекта е обмен на добри 
практики между регионални власти, университети и иновационни партньори, и разработване на методи 
за укрепване на възможностите в областта на превантивното здраве. Търси се партньорство с научно-
изследователски организации, публични организации, клъстери идр. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.06.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 18.04.2017 

 

МАКЕДОНИЯ  RDMK20170313001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Македонски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-EE-14-2016-2017. Целта на 
проекта е да се създаде и развие програма за обучение, която да позволява повишаване на 
квалификацията в областта на енергийната ефертивност на заетите в областта на строителството. Търси се 
партньорство с малки и средни предприятия, университети и научно-изследователски организации. 
Краен срок за подаване на проекта: 07.06.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.05.2017 
 

ШВЕЙЦАРИЯ  RDCH20170403001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Швейцарски университет подготвя проектно предложение по програма EUROSTARS. Целта на проекта е 
да се разработи инструмент за събиране, съхранение и анализ на данни, който да подпомага терапевтите 
при диагностика на заболявания на съня. Търси се партньорство с малки и средни предприятия. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.04.2017 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a07af3d9-dc01-408e-90f3-0451706640e9
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmbp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/s/H2020-NMBP-2016-2017/1/1&+OPEN/asc
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6d2a8241-2b0e-497c-b4fd-11c0297ba90d
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://www.interregeurope.eu/apply/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/76bf75c6-9b79-448c-a1ab-305b04c450e5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ee-14-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2f822170-42f1-42f1-a020-9436f3f37ac4
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/

