ИТАЛИЯ
RDIT20151119002
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Италианска организация, активна в областта на комуникацията и сигурността, търси партньори, които да се
включат активно в изготвянето на проектно предложение по програма H2020: IoT-01-2016. Целта на проекта е
да се разработи надеждно решение за хоспитализирани пациенти, базирано на безжична сензорна мрежа.
Търсят се партньорства с представители на ИКТ, електрониката и механиката и крайни потребители като
болници, медицински центрове, клиники и кабинети.
Краен срок за подаване на проекта:
12.04.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 28.02.2016
ИСПАНИЯ
RDES20151119001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Испанска компания, работеща в областта на ИКТ решения и с богат опит в координирането на европейски
проекти подготвя проектно предложение по програма H2020: ART-04-2016. Проектът цели да покаже, че
пускането на автономни превозни средства по обществени пътища е необходимо да бъде съобразено със
социалните, икономически и етични ценности, вкл. и безопасност при автоматизацията на превозното
средство. Търсят се партньорства с изпълнители и заинтересовани страни, с опит в сферата на безопасността.
Краен срок за подаване на проекта:
20.01.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 20.12.2015
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
RDUK20151118001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Екип от университет във Великобритания разработва проектно предложение по програма H2020-GV-03-20162017 в сътрудничество с водеща автобусна компания. Проектът цели разработване на нов технологичен
подход за подобряване на ефективността при изгаряне на горивата и намаляване на емисиите при хибридни
превозни средства. Цели се да се постигне икономия на гориво до 40% чрез подобряване на хибридна Liquid
Petroleum Gas (LPG) система при автобуси, с последващо намаляване на емисиите и по-добра управляемост.
Университетът търси производители на LPG двигател за създаване на прототип на двигател в рамките на
проекта.
Краен срок за подаване на проекта:
26.01.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 10.01.2016
ХОЛАНДИЯ
RDNL20151125001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса
Холандски институт с опит в областта с морските изследвания подготвя проектно предложение по програма
H2020 MG-2.3-2016. Проектът цели разработване на автономно и дистанционно управление на плаване,
което собствениците на кораби и корабни оператори да въведат в експлоатация. В проекта са предвидени
широк кръг дейности, свързани с технология на комуникация със и чрез данни, бордни технологии, аспекти
на бреговата сигурност и др. Консорциумът търси партньорство и предпочита организации от Франция,
Испания, Португалия, Италия и Гърция.
Краен срок за подаване на проекта:
20.01.2016
Краен срок за проявяване на интерес: 07.01.2016
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