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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 

 

  

ГЕРМАНИЯ  RDDE20170821001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Немско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи стандартен метод за калибриране на неинвазивни измервателни инструменти за кръвно 
налягане. Търси се партньорство с предприятия, център за клинични изследвания и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 22.09.2017 
 

ИТАЛИЯ  RDIT20170809001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италиански изследователски екип подготвя проектно предложение по програма LIFE. Целта на проекта е 
да се реализира иновативна хибридна система за съхранение на топлинна енергия. Търси се 
партньорство с предприятия и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 12.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 09.09.2017 
 

ГЕРМАНИЯ  RDDE20170816001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Немски изследователски екип и немско предприятие подготвят проектно предложение по програма 

Eurostars. Целта на проекта е да се разработи система за мониторинг и защита на инфраструктури за 
безжични комуникации. 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 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f953e973-5539-4106-b1cc-06daed24fae4
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/254c7439-dcce-44c3-9a48-2c01251af607
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm#env
http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8f55421c-6b27-4370-a4b4-cf2c2be3990c
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
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ИТАЛИЯ  RDIT20170727001           Виж пълния текст (EN)    Поискай адреса 

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма PADR-FPSS-2017. Целта на проекта 
е да се разработи интегрирана система за оперативна отбрана на военните части в критични ситуации. 
Търси се партньорство с микро и малки предприятия, членове на индустрията на отбраната и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.09.2017 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.09.2017 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/3c378eb9-20ed-4374-a110-fd9d9af60f75
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/padr-fpss-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/PADR-FPSS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSt
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/pppa/calls/padr-fpss-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/PADR-FPSS-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSt

