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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 

 
 

 

 

ТУРЦИЯ  RDTR20170407001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Турско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-07-2017. Целта на проекта е 
да се работи по проблема на дигиталната сигурност при наличие на заплахи, шифрован трафик на данни 
и евентуални вътрешни атаки. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. 
Краен срок за подаване на проекта: 24.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 24.07.2017 
 
 
 
КОРЕЯ   RDKR20170228007           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи специализиран софтуер за разпознаване на настроението на човек, чрез улавяне на 
биологични сигнали и емоции. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, 
университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017 
 
 
 
ГЕРМАНИЯ  RDDE20170411001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Немски изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-FETOPEN-2016-

2017. Целта на проекта е да се разработи прототип на редукционна батерия. Търсят се индустриални 
партньори, с опит в областта на инженеринговите решения, функционалната керамика, екстракцията на 
течности, проектирането и мащабирането на електрохимични клетки и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017 

 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1a20ef35-56a2-4232-a0b0-43dbd6e64cce
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ds-07-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c56ee0ed-bf9b-4bb5-be89-993d3d451a47
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/34acd404-bcd9-4412-aea3-aaae5e999707
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-FETOPEN-2016-2017/1/1/1/default-group
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КОРЕЯ   RDKR20170228001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи портативно зарядно устройство за електрически автомобили, с модул за измерване, 
комуникация и таксуване. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017 

 

КОРЕЯ   RDKR20170228006           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи филм от нанофибри за защита и доставка на храни, и за удължаване на срока им на годност. 
ърси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски 
организации у др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 14.07.2017 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ad74f8a1-ce3f-4ab2-8aba-b67209fe506e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f487b736-a7c5-4ecb-a54c-dc79ce9a4ccd
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs
https://www.eurostars-eureka.eu/content/eurostars-2017-cut-offs

