
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИСПАНИЯ               RDES20190314001                Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса 
Испанският ИКТ клъстер търси партньори, които да се присъединят към  консорциум, който 
подготвя проектно предложение. Целта на клъстера INNOSUP-01-2018-2020 е да улесни проекти за 
изграждане на индустриални вериги за управление на стойността. Проектът цели да получи и 
управлява средства за финансиране на малки иновационни проекти, насочени към разработване 
или въвеждане на нови ИКТ продукти или услуги в рамките на цялата верига на стойността на 
винения сектор. Търсените партньори са други клъстери в сектора на виното и ИКТ, които желаят 
да си сътрудничат в иновационните дейности. Търсят се малки и средни фирми, изследователски 
институти, университети и други, които да се присъединят към консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта: 03.04.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 28.03.2019 
 

ТУРЦИЯ                RDKR20190225001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай адреса 
Турска фирма разработва инструмент за разработка на софтуер за крайни потребители. Софтуерът 
позволява разработка на софтуер без писане на код от крайния потребител. Компанията е в 
процес на създаване на консорциум за представяне на предложението по „Хоризонт 2020“ през 
май 2019 г. Фирмата търси партньор, който желае да приложи инструмента, който е резултат от 
проекта за техния бизнес процес по време на работния пакет на теста и проверката на проекта. 
Краен срок за подаване на проекта: 23.05.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 16.05.2019 
 

ГЕРМАНИЯ             RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Немски университет за приложни науки подготвя проектно предложение по процедура SU-DS03‐
2019‐2020. Целта на проекта е да се разработи софтуерна платформа, предоставяща на микро, 
малки и средни предприятия възможност да откриват измами в рамките на техните ERP-системи. 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  

бр. 07/26.03.2019 г.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/492a60e8-4e01-4f6a-807a-5b9c47eac926
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-01-2018-2020
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/104119ac-6b96-4714-83f3-9b0ea96699db
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcc0a4d0-bfe9-4f30-ada3-c2933601f38a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ds03-2019-2020


Като патртньори по проекта се търсят фирми, които разработват ERP системи, за да да предоставят 
експертни познания в този технологичен сектор и по-нататъшно познаване на изискванията на 
клиентите по отношение на функционалностите и пазарния потенциал. 
Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 22.08.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.04.2019 
 

КОРЕЯ            RDDE20190312001               Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Корейска фирма търси партньори за НИРД, за да разработи софтуер, която се занимава с обучения 
и консултации по бизнес преговори на английски език. Фирмата подготвя проектно предложение 
по програма Eurostars2 и търси партньори, които да работят по системата за електронно обучение, 
по система за управление на документи и да разработят бизнес модел за комерсиализация на 
услугата. Търсят се малки и средни фирми, изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 15.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.08.2019 
 
 
 

 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/dcc0a4d0-bfe9-4f30-ada3-c2933601f38a
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.eurostars-eureka.eu/

