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ГЪРЦИЯ     RDGR20180211001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 

Гръцко предприятие подготвя проектно предложение по конкурсна процедура ProEmpower. Целта на 
проекта е да се разработи иновативно софтуерно решение за диабетици и за медицински специалисти, 
чрез холистичен подход, за улесняване при лечение на болестта. Търси се партньорство с малки и средни 
предприятия, научноизследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.03.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 05.03.2018 
 

ИТАЛИЯ     RDIT20180111001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 
Италианска изследователска лаборатория подготвя проектно предложение по конкурсна процедура 

RFCS. Целта на проекта е да се създаде стандартна процедура за анализ и тестване на водородна крехкост 
на стоманата. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски 
организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 31.07.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 30.09.2018 
 

ФРАНЦИЯ  RDFR20180219001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 

Френски университет подготвя проектно предложение по програма LC-SC3-RES-1-2019-2020 и по 

програма LC-NMBP-32-2019. Целта на проекта е да се разработи решение за ефективно преобразуване на 
енергия и нови подходи за производство на фотоволтаични устройства. Търси се партньорство с малки, 
средни и големи предприятия, и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 16.10.2018 и 22.01.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2018 и 31.10.2018 
 

КОРЕЯ      RDKR20180131001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се 
разработи устройство за диагностика на болестта на Паркинсон, чрез анализ на симптоматиката. Търси се 
партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2018 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0c2ab0b9-390f-4d32-b690-ab4270716564?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://proempower-pcp.eu/call-for-tender.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/f7d9a35e-ad09-4cd7-a83c-3b4eff2e1a23?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/rfcs_en.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/44e4e022-8c86-48d6-9494-39426c1631eb?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-sc3-res-1-2019-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-nmbp-32-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/lc-nmbp-32-2019.html
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/89f50766-fb73-40eb-93c6-303633e98c09?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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ИСПАНИЯ     RDES20180215001            Виж пълния текст (EN)   Поискай адреса 

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма ICT-26-2018-2020. Целта на проекта 
е да се създаде платформа, която да мобилизира общността в областта на изкуствения интелект в полза 
на бизнеса и обществото, като осигури достъп до опит, знания, алгоритми, инструменти и др. Търси се 
партньорство с малки, средни и големи предприятия, научноизследователски организации, университети 
и др.. 
Краен срок за подаване на проекта: 17.04.2018 
Краен срок за проявяване на интерес: 19.03.2018 
 
 
 
 
 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d7acbfa3-ba9c-448e-8e55-0e98ddd17c6e?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-26-2018-2020.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ict-26-2018-2020.html

