ГЪРЦИЯ
RDGR20150309001
Виж пълния текст (EN)
Гръцки университет подготвя проект по програма H2020-REFLECTIVE-5-2015, Cultural
Heritage and European Identities, целящ емпирично проучване на социалното поведение
през Втората световна война в Европейските държави. Гръцкият университет търси
сътрудничество с университети и академични институции, музеи, министерства на
образованието, научни и културни организации, които имат опит в провеждането на
обществени, исторически и психологически изследвания и/или са свързани с теми,
свързани с Втората световна война.
Краен срок за подаване на проекта: 28.05.2015.
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума: 10.05.2015.
ИТАЛИЯ
RDIT20150309001
Виж пълния текст (EN)
Фирма от Италия търси партньори за подаване на проект по H2020 - SC5-20-2014/2015,
фаза 1. Целта на проекта е разработване на интелигентен електро-клапан за
водопроводи, приложим в домашни условия за идентификация на нежелани изтичания
на вода. В случаи на наводнение, благодарение на самообучаващия се алгоритъм,
клапата се затваря и собственика се уведомява дистанционно. Идеалният партньор
може да бъде дистрибутор/производител на клапани или заинтересовано
застрахователно дружество след въвеждане на продукта в производство.
Краен срок за подаване на проекта: 17.06.2015
Краен срок за проявяване на интерес за включване в консорциума: 10.04.2015.
МАКЕДОНИЯ

RDMK20150224001

Виж пълния текст (EN)

Македонски Аграрен Институт разработва проект на тема Устойчивост и защита на
храните по програма H2020-SFS-2015-1. Търсят се партньори с опит в тестването на
иновативните системи Електро-култури, приложими в селекцията на лозови масиви и
други видове култури. Целта на проекта е иновативно решение за по-сигурен, бърз,
евтин и лесен начин за подбор (размножаване) на добрите индивиди от популацията на
някои видове растения. Подходящи партньори са развойни институции, университети и
МСП, с опит в изследователски проекти, в областта на земеделието.
Краен срок за подаване на проекта: 11.06.2015.
Краен срок за проявяване на интерес за включване: 30.04.2015
ИСПАНИЯ
RDES20150226001
Виж пълния текст (EN)
Голяма испанска компания подготвя проект по програма H2020 EURO-6 (Meeting new
societal needs by using emerging technologies in the public sector). Основната цел на
проекта е да се облекчат процедурите по бизнес регистрация за предприемачите и за
държавните органи. Търсят
се национални, местни или регионални публични
администрации, за да се осигури обратна връзка за проектиране, изпълнение и оценка
на резултатите.
Краен срок за включване: 28.05.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 24.04.2015
ГЕРМАНИЯ
RDDE20150317001
Виж пълния текст (EN)
Консорциум от университети, научноизследователски, развойни организации и
партньори от индустрията, с опит в областта на роботиката и автоматиката подготвят
проект по програма ICT 2015 - Information and Communications Technologies с цел
разработване на мобилна и лесно приспособима роботизирана система за хранителновкусовата промишленост за автоматизиране на процесите.

Консорциумът търси индустриални партньори от месопреработвателната
промишленост, интересуващи се от разработване и изпитване на нова система в
случаите на използване на такава в реални условия.
Краен срок за подаване на проекта: 14.04.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 08.04.2015
ФРАНЦИЯ
RDFR20150213001
Виж пълния текст (EN)
Френска фирма подготвя проект по програма ICT 19:Technologies for creative industries,
s o c i a l m e d i a a n d c o n v e r g e n c e с ц ел с ъ з д а в а н е и т е с т в а н е н а н о в а
високопроизводителна градска станция за мобилни телефони и мрежови устройства
(LTE / 4G-WIMAX). Станцията е предназначена за оборудване на силно натоварени
транспортни градски райони като метростанции или търговски центрове.
Краен срок за подаване на проекта: 14.04.2015
Краен срок за проявяване на интерес: не е посочен
ГЪРЦИЯ
RDGR20150225001
Виж пълния текст (EN)
Консорциум от гръцки изследователски и промишлени компании подготвят проект по
програма BES-03-2015. Търсят се партньори (университети, организации, МСП) за
разработване на многоцелева система за наблюдение на морска акватория (граници),
която да излита и каца вертикално (VTOL) от борда на кораба и да има адекватен
работен диапазон.
Краен срок за подаване на проекта: 27.08.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 27.05.2015
RDHU20150325001
УНГАРИЯ
Виж пълния текст (EN)
Унгарско МСП подготвя проект по програма H2020-PHC-28-2015 Personalising health and
care с цел определяне на параметри на кристални решетки въз основа на техните
вариации. Търси се ИТ за разработване на специфичен софтуер.
Краен срок за предаване на проекта: 21.04.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2015
ЛИТВА

RDLT20150320001

Виж пълния текст (EN)

Литовска компания подготвя проект по програма Overcoming the Crisis: New Ideas,
Strategies and Governance Structures for Europe с цел открито и прозрачно управление
на местно ниво - управление на данни, решения, услуги. Компанията търси партньори
от обществени и частни изследователски институции, МСП и консултантски компании в
състояние да допринесат за изследователската дейност и са склонни да се възползват
от тях.
Краен срок за включване: 28.05.2015
Краен срок за проявяване на интерес- не е посочен
ИСПАНИЯ
RDES20150303001
Виж пълния текст (EN)
Испански технологичен център подготвя проект по програма H2020-INNOSUP-2015-1
Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support с цел създаде
партньорство за насърчаване на създаването на нови предприятия в сектор естествени
камъни и свързани с него. Търсят се партньори - НПО, свързани с тези сектори, за да
се включат в оценката, подбора и подкрепата на нови бизнес модели.
Краен срок за включване (първи етап): 30.04.2015
Краен срок за прявяване на интерес: 16.04.2015
ФРАНЦИЯ

RDFR20150211001

Виж пълния текст (EN)

Френско висше училище подготвя проект по програма Erasmus+, КА 2 Cooperation for
innovation and the exchange of good practices с цел създаване на преносимо, ефективно
и икономично устройство за притъпяване на болки, предизвикани от спортни травми.
Търсят се учени и индустриални партньори, специализирани в обезболяване чрез
охлаждане, експерти в областта на спорта и здравето.
Краен срок за предаване на проекта: 30.04.2015
Краен срок за проявяване на интерес: 25.04.2015
ИСПАНИЯ
RDES20150226002
Виж пълния текст (EN)
Испански научноизследователски институт, партньор на академичен консорциум е
готов да подаде проектно предложение H2020-LCE-2015-2 Call for competitive lowcarbon energy с цел моделиране и анализ на енергийната система, нейната
трансформация и въздействия, анализиране на въздействието на прехода към
икономика с ниски въглеродни емисии върху околната среда, икономиката и
обществото, използвайки инструменти за моделиране. Търсят се партньори с опит в
консултациите по политически въпроси, за развитие на политическите аспекти на
темата.
Краен срок за предаване на проекта: 05.05.2015
Краен срок за прявяване на интерес: 07.04.2015

