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БЮЛЕТИН ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ  
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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 

 

ИТАЛИЯ  RDIT20170529009           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се изследват естествени и синтетични съединения за лечение на невродегенеративни и 
психични разтройства. Търси се партньорство с фармацевтични компании. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170524003           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се идентифицират респонденти на биологични лекарства за лечение на ревматоиден артрит. 
Търси се партньорство с компании. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
ИТАЛИЯ  RDIT20170526006           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се комерсиализира иновативен терапевтичен подход, разработен въз основата на 
полимерни наночастици, за лечение на левкемия и лимфоми. Търси се партньорство с фармацевтични 
компании, които разработват лекарства. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2017 
 

КОРЕЯ   RDKR20170427003           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 
Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи нова версия на пожароизвестяващ детектор с камера. Търси се партньорство с микро, малки, 
средни и големи предприятия, университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.08.2017 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c37bc105-9dbc-4a31-ba48-1b2cc369b900?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/478d67a3-1ed6-498e-bafb-4c5f9c8ad5a6?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3839dd0f-170f-41b2-83cc-7137bfd291ba?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a5b4d115-586a-4eb6-aeea-8c7ca9093da1?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
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КОРЕЯ   RDKR20170228005  Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
изследва задълбочено минерал триоксид агрегат /MAT/ за да се провеждат стоматологичните операции 
по-просто, по-бързо и по-безопасно. Търси се партньорство с микро, 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 
 
 

ИТАЛИЯ  RDIT20170517005  Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по регионална програма. Целта на 
проекта е да се комерсиализира интелигентна плазмонична наноструктура, която работи като 
мултипараметричен контрастен агент. Търси се партньорство с компании, производители на ин виво 
оборудване за изобразяване на конрастни вещества. 
Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9074adb7-8451-4b27-ac89-93378bdcd763?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/45a7cb2c-6dc4-4bf0-b9a8-d22c166468a3?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10

