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БЮЛЕТИН ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ  
бр.22 
 

 

 

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 

 

 

ИТАЛИЯ  RDIT20170524001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма SMEInst-10-2016-2017. Целта на 
проекта е да се разработи иновативна система за производство на катамарани с различна дължина, с по-
висока гъвкавост и по-ниски производствени разходи. Търси се партньорство с проектанти, строители на 
лодки и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 18.10.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017 
 
КОРЕЯ   RDKR20170427004           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя  проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи слънчева електроцентрала, с почистващ робот и система за мониторинг. Търси се партньорство 
с малки, средни и големи предприятия, университети, научно-изследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
ЧЕХИЯ    RDCZ20170605002           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Чешки университет подготвя проектно предложение по програма FETOPEN-01-2016-2017. Целта на 
проекта е да се разработи нов физичен метод за създаване на машинно четлива маркировка /щампа/ в 
материала на продукт. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научно-
изследователски организации, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017 
 

ИСПАНИЯ  RDES20170526001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанска фондация подготвя проектно предложение по програма COST-TOURCCI-2017-3-03. Целта на 
проекта е да се разработи транснационален туристически продукт с помощта на информационни и 
комуникационни технологии и инструменти, като 3D изображения, виртуална реалност и др.. Търси се 
партньорство с университети, научно-изследователски организации, малки, средни и големи 
предприятия и др..  
Краен срок за подаване на проекта: 29.06.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 07.06.2017 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6dd6c3e9-d5ad-4734-942d-0f328adf28fd?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/topics/smeinst-10-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-10-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/7c48753b-1a3b-457d-a9ce-2fefc7bb0b9a?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
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/82939a18-192f-4841-b1c2-4149b2504cd9?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/topics/fetopen-01-2016-2017.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/fetopen-01-2016-2017.html
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6039d82c-9fb9-4076-95f0-9d9839f3a2ac?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
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ИСПАНИЯ  RDES20170529004           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанска фондация подготвя проектно предложение по програма COS-TOURCCI-2017-3-03. Целта на 
проекта е да се развият сензорни практики в туризма, свързани с винопроизводството, като се използват 
и ресурси като културно и природно наследство, ландшафт и др.. Търси се партньорство с организации, 
които произвеждат, разпространяват и/или популяризират вино и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 29.06.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 10.06.2017 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/edd7631a-e787-413d-8dc5-9ee0d6c3e5b1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products

