
1 

 

 
 
 
 
 

 
БЮЛЕТИН ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТИ  
бр.33 
 

 

 

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  RDES20170803001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработят  високоефективни системи със съдържание на графен, с подобрени механични свойства и 
йонна подвижност, за съхранение на енергия. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи 
предприятия, университети, научноизследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 04.09.2017 
 

ИСПАНИЯ  RDES20170824001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
тества и внедри комбинирана (оптична и електрическа) платформа за био детекция, базирана на графен. 
Търси се партньорство с малки и средни предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 08.09.2017 
 

ИСПАНИЯ  RDES20170821001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи инструмент, с който оптично да се разпознават символи и финни технически подробностти 
върху печатни документи. Търси се партньорство с малки и средни предприятия, научноизследователски 
институти и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 07.09.2017 
 

ИСПАНИЯ  RDES20170803003           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/00574734-8af0-41d4-80fd-52c0c8b772d2
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/acaa8b66-0801-4c75-a1c9-93d0732561c6
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0d817677-7f59-4304-9e17-9b83c8aa946e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c108b4db-619c-4663-a613-f7dddbc7f8ee
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
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Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи и комерсиализира хидрореактор, с ефективна хоризонтална реакторна турбина. Търси се 
партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, 
университети и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 04.09.2017 

https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/

