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ГЕРМАНИЯ  RDDE20181030001   Виж пълния текст (EN)          Поискай адреса 

Международен консорциум воден от изследователски институт от Германия подготвя проектно 
предложение по програма Horizon 2020. Търсят се партньори от преработвателната 
промишленост (цимент, керамика, химикали, цветни метали, минерали, стомана, вода) за 
сътрудничество в областта на научните изследвания, за да предоставят практики, при които 
производствените процеси, енергийната валоризация и качеството на продуктите ще бъдат 
подобрени. Подходящи партньори са малки, средни големи предприятия, научноизследователски 
организации, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 18.11.2018 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  RDUK20181101001  Виж пълния текст (EN)            Поискай 

адреса 
Университет от Великобритания подготвя проектно предложение по програма Horizon 2020. 
Проектът има за цел разработването на модулни производствени системи за промишлени 
сектори, които могат да бъдат адаптирани към нуждите на отделните фирми. Това би позволило 
създаването на ефикасни, високо адаптивни производствени линии. Търсят се индустриални 
партньори в автомобилния, военноморския и отбранителния сектор. 
Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 21.12.2018 
 

КОРЕЯ       RDKR20180824001                    Виж пълния текст (EN)                          Поискай 

адреса 
Корейска фирма подготвя проектно предложение по програма EUREKA/Eurostars2. Проектът има 
за цел масовото производство на водорасли за употреба в фотобиореакторна система. Търсят се 
малки и средни фирми и изследователски институти, специализирани в отглеждането на 
микроводорасли.  
Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2019 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/b6d690fd-be7b-4e20-8712-007d04d27d74
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ff2375ea-67e1-4cf4-a293-00f861a59a5a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/6e3e4a06-0a04-4a66-895b-57a8f570d70e
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/


БЕЛГИЯ       RDBE20181030001                   Виж пълния текст (EN)                         Поискай 

адреса 
Европейска асоциация със седалище в Брюксел координира консорциум от компании, които да 
изготвят съвместно проектно предложението (Fast Track to Innovation) по програма Horizon 2020. 
Проектът ще има за цел въвеждането на икономично и екологично решение за каучуковата 
промишленост чрез пилотиране и валидиране на нова технология, която може да превърне 
каучуковите отпадъци в регенериран, необработен каучук. Търсят се малки и средни фирми и 
изследователски институти.   
Краен срок за подаване на проекта: 21.02.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 09.01.2019 
 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9d9b9380-8f36-4ce1-b268-ff5e948c1b30
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/

