
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГЕРМАНИЯ               RDDE20190510001                Виж пълния текст (EN)                         Поискай адреса 
Учен (доктор по математика и опитен изследовател), който понастоящем е нает в немски 
университет, търси малка или голяма фирма или друг неакадемичен партньор в държавите-
членки на ЕС, за да подготвят заедно проектно предложение по програма Хоризонт 2020 MSCA IF 
Society and Enterprise Panel. Специализацията на изследователя са сложни мрежови анализи, 
които могат да бъдат приложени в много области като невробиология, социални мрежи, 
логистика, енергия, големи данни за разпознаване на образи и пространствено-времеви анализ на 
данни. Търсят се малки, средни и големи форми, изследователски институти, университети и 
други, които да се присъединят към консорциума. 
Краен срок за подаване на проекта: 11.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 16.06.2019 
 

ГЕРМАНИЯ               RDDE20190417001                    Виж пълния текст (EN)                       Поискай 

адреса 
Немско МСП разработва прототип на софтуер за мониторинг на международните бизнес новини в 
контекста на „Познай своя клиент“ (KYC), който генерира прозрения чрез визуализации. 
Окончателното решение трябва да съчетава алгоритмите за търсене в мрежата с модерна 
визуализация на данните, предоставяйки актуални новини за бизнес партньорите. Търси се Data 
Scientist (доктор), опитен изследовател в областта на компютърните науки или свързани 
дисциплини, който да кандидатства за индивидуална стипендия по програма Society and 
Enterprise Panel of Individual Fellowships of Marie-Skłodowska-Curie. 
Краен срок за подаване на проекта: 11.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 19.07.2019 
 

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ  

бр. 10/27.05.2019 г.  

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/d9f9cc56-5cbd-4acc-b0ac-1874eec1b537
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/individual-fellowships-society-and-enterprise-panel_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/individual-fellowships-society-and-enterprise-panel_en
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/a8d4b8c5-0d25-4a71-a2b7-4d289137530c
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/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/individual-fellowships-society-and-enterprise-panel_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/resources/document-libraries/individual-fellowships-society-and-enterprise-panel_en


ИТАЛИЯ                  RDIT20190509001                     Виж пълния текст (EN)                        Поискай адреса 
Италианска компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост, е готова да създаде нови 
вериги на стойност от производствен страничен продукт в рамките на демонстрационен проект по 
H2020-JTI-BBI 2019, насочен към разработване на функционална съставка за задоволяване на 
пазарните изисквания в различни сектори. Компанията търси МСП с доказан опит в 
експлоатацията на парата или хидротермалния процес. Търсят се партньори способни да увеличат 
производствения процес на ниво хранителни продукти. Търсят се малки и средни фирми, 
изследователски институти, университети и други. 
Краен срок за подаване на проекта: 04.09.2019 
Краен срок за проявяване на интерес: 15.06.2019 
 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/19a8ff97-6632-47a5-8116-a7c8fc534ba5
http://www.een.bg/index.php?option=com_rsform&formId=10
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2019

