ИСПАНИЯ
RDES20160210001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Испански изследователски център, специализиран в областта на медицината, в частност на онкологията и
на иновациите в сферата на лечението на ракови заболявания, подготвя проектно предложение по
програма Fast Track to InnovaDon. Целта на проекта е разработването на нова микроинсталация, за
тестване на цитотоксичния капацитет на антитуморните съединения в микрогравитацията. Търсят се
партньори, компании или технологични центрове с капацитет за производство на конфокален
флуоресцентен микроскоп с капацитет за миниатюризация.
Краен срок за подаване на проекта е 01.06.2016
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума 01.05.2016
ИТАЛИЯ
RDES20160129002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Италианско МСП, специализирано в създаването на персонализирани анимации в много големи
количества, подготвя проектно предложение по програма H2020 ICT-21-2016. Целта на проекта е
разработването на Cloud SaaS, софтуер, който да генерира шаблони за персонални анимации и видео.
Търсят се партньори, МСП занимаващи се с креативна индустрия, които да представят портфолио,
съдържащо крайни потребители, които биха тествали „персонализираното видео“.
Краен срок за подаване на проекта: 26.04.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2016
КОРЕЯ
RDKR20160203001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Корейско МСП, специализирано в телевизионни приложения (интерактивни системи за разпространение
на данни), подготвя проектно предложение по програма EUREKA. Целта на проекта е разработването на
нова технология за T-търговия за телевизионно пазаруване. Търси се европейски партньори, който да
анализира дневникът на приемника и голям обем от данни, или да разработи система за номера на
екрана.
Краен срок за подаване на проекта: краят на септември 2016
Краен срок за проявяване на интерес: краят на август 2016
ФРАНЦИЯ
RDFR20160210001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Френска агенция за регионално икономическо развитие, подготвя проектно предложение по програма
Interregional VC Europe. Целта на проекта е подобряване на политиките на агенцията и споделяне на
нейните ефективни опити за подкрепа на МСП за растеж. Търсят се организации в подкрепа на бизнеса,
като агенции за развитие, местни власти, клъстери или инкубатори, желаещи да споделят своя опит за
подпомагане развитието на малките и средни предприятия.
Краен срок за подаване на проекта: 13.05.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2016

АНГЛИЯ
RDUK20160108005
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Английска компания, специализирана в проектирането и производството на електрифицирани
спомагателни системи за електрически двигатели за превозни средства, подготвя проектно предложение
по програма H2020-GV-2016-2017. Целта на проекта е да се разработят иновативни електрически
задвижвания, които ще вземат под внимание дизайна на производство, ниското тегло и разходите за
материали. Търсят се партньори, които са ангажирани в производството на превозни средства, главно
доставчици и компании, разработващи нови технологии, които имат нужния опит за разработване на
нови мотори или акумулатори, с цел създаване на задвижваща система с по-ниска себестойност.
Краен срок за подаване на проекта: 01.02.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 30.11.2016
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