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Հարգելի գործընկերներ,

Դուք կարողեք գրանցվել Ձեռնարկությունների Եվրոպական 

Ցանցի կայքում և անմիջապես ստանալ տեխնոլոգիական 

առաջարկներ և հարցումներ ըստ Ձեր նախընտրած ոլորտի. 

http://een.ec.europa.eu/services/technology-transfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եթե դուք փնտրում եք գործընկեր արտասահմանում կամ նոր 

շուկա` Ձեր տեխնոլոգիական նորարարությունների համար և 

ցանկություն ունեք ներգրավվել ցանցի տվյալների բազայում, 

խնդրում ենք դիմել գործարար համագործակցության կենտրոն 

Հայաստանում`  

ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային Գիտատեխնոլոգիական  

Ծրագրերի Բաժին 

Հեռ. 525432, էլ.փոստ. anip@sci.am 

համագործակցության հայտի ձևեր և այլ համապատասխան 

տեղեկատվություն ստանալու համար: 



 

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

1. Չեխիայի հետազոտական ինստիտուտը փնտրում է  գործընկերներ՝ 

ՓՄՁ- ներ,  Հորիզոն 2020 ծրագրի H2020-NMBP-04-2017  մրցույթին

“Integrated Smart Energy Storage” նախագծի առաջարկը 

ներկայացնելու նպատակով։ 

2. Փնտրվում են գործընկերներ խաղողի որթի որակի և առողջական 

վիճակի վերահսկողության նախագծի համար ( H2020-SFS-2016-2017)։ 

3. Անհրաժեշտ են գործընկերներ, որոնք հետաքրքրված են  աջակցել 

ՓՄՁ-ին թվայնացման գործընթացում ՝ փորձը  օրգանական 

էլեկտրոնիկայի ոլորտում ողջունելի է  (H2020 - ICT-04-2017): 
4. Գիտական կազմակերպությունը փնտրում է գործընկերների  H2020-

IND-CE-2016-17 մրցույթին նախագծի առաջարկ ներկայացնելու 

նպատակով: Առաջարկի թեման է ՝ “Մեխանիկորեն ուժեղացված 

հատկություններով  նանոկազմվածք ունեցող մակերեսների  

արտադրության համար  փորձնական հոսքագծեր”:   

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

1. Լիտվական ընկերությանը անհրաժեշտ է  բարդ օրգանական 

նյութերից  հումինային և ֆուլվաթթուների մաքրման տեխնոլոգիա։ 

2. Անասնապահությամբ  զբաղվող գործարանին անհրաժեշտ  է  

ծխեցման տեխնոլոգիա։ 

3. Կորեական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ  քանակական 

յուղման պոմպի  մշակման համար։ 

4. Անհրաժեշտ է բժշկական թղթե սպասքի/տարաների  լվացման 

նյութերի հանդեպ դիմակայունությունը բաևձրացնող տեխնոլոգիա։  
 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 
 Հալեցման ճանապարհով ձյան և սառույցի հեռացման մեքենա: 

1. Խոհանոցային սպասք միկրոալիքային վառարաներով բարձր որակի, 

միատար տաքացման եղանալով  սնունդ պատրաստելու համար: 

2. Մեծ Բրիտանիայի  պոլիմերային ծածկույթներ արտադրող 

ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ծածկույթների նոր լուծումներ 

մշակելու նպատակով՝  տեխնիկական համագործակցության 

պայմանագրի կամ  համատեղ ձեռնարկության հիման վրա: 

3. Նոր շատ բարձր մաքրության քիմիկատներ՝ մի շարք ոլորտներում 

բարակ ժապավենների կիրառման համար: 



 

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

1. A	Czech	research	institute	is	looking	for	1‐2	SME	partners	for	project	
"Integrated	Smart	Energy	Storage"	to	be	submitted	to	H2020‐NMBP‐
04‐2017	call 
A Czech research centre is looking for 1‐2 SME partners (a producer and an end‐user of the 
technology)  for  project  "Integrated  smart  energy  storage"  to  be  submitted  under 
"Horizon2020‐NMBP‐04‐2017‐  Architectured/Advanced  material  concepts  for  intelligent 
bulk material structures" call with 2 stage application process. Project aims at  integration 
of  energy  storage  systems  based  on  smart  materials  directly  on  the  chip  or  flexible 
substrate. 

 

Reference: RDCZ20160727001  

2. Looking	for	partners	for	project	on	control	of	the	quality	and	the	
health	condition	on	the	grapevine	on	a	solid	basis	(	H2020‐SFS‐2016‐
2017)	
A Macedonian Institute of Agriculture is developing a project under H2020‐SFS‐2016‐2017: 
Sustainable food security and is looking for project partners experienced in science of virus 
free planting material of grapevine and grape production. The project aims at control of 
the  quality  and  the  health  condition  on  the  grapevine  on  a  solid  basis,  to  create 
preconditions  in which  the quality  and  the health will examine on  scientific  level  in  the 
laboratory, then, with certainty will be implemented 
 

Reference: RDMK20160531001  

3. H2020	‐	ICT‐04‐2017	‐	Search	for	partner	interested	in	supporting	
SMEs	in	the	process	of	digitalization	–	experience	with	large	organic	
area	electronics	would	be	welcome	
A German  technology  transfer centre will submit a proposal under H2020‐  ICT‐04‐2017  ‐ 
Smart Anything Everywhere  Initiative. The project aims at supporting cooperation among 
other projects  funded under  this  scheme and at  further establishing  the Smart Anything 
Everywhere  eco‐system.  The  centre  looks  for  a    research  cooperation with  an  Eastern 
Europe SME or  research and  technology organisation  supporting SMEs  in  the process of 
digitalization. Knowledge in large organic area electronics is desired. 
 

Reference: RDDE20160805001  



 

4. H2020‐IND‐CE‐2016‐17	Call	–	TOPIC	PILOTS‐03‐2017:	Pilot	Lines	for	
Manufacturing	of	Nanotextured	surfaces	with	mechanically	
enhanced	properties	–	a	research	institution	is	seeking	for	a	
coordinator	and	partners	
A Bulgarian R&D  institution and partners are preparing a project proposal on  the H2020 
TOPIC:  PILOT  Lines  for  Manufacturing  of  Nanotextured  surfaces  with  mechanically 
enhanced  properties.  The  team  seeks  a  coordinator  and partners  (R&D  institutions  and 
companies)  involved  in  the  development  and  production  of  advanced  materials  and 
specialised  technologies  to  obtain  innovative  modified  coatings.  Applications  of  the 
technologies are expected to be inter‐sectoral. 
 

Reference: RDBG20160801001  

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

1. Lithuanian	company	is	looking	for	partners	who	have	the	technology	
to	purify	humic	and	fulvic	acids	from	organic	matter	complex 
The company  is developing a product which consists of a complex of  salts of humic and 
fulvic acids. The partners  that have  the  technology  to purify humic and  fulvic acids  from 
organic matter complex are needed for further development of the product. The partners 
should have the capacity to produce and supply needed materials. Company is looking for 
manufacturing, services or commercial agreements. 

Reference: TRLT20160530001  

2. Smoking	technology	for	a	factory	engaged	in	cattle	breeding		
Small enterprise  from Lipetsk  region,  specialized  in cattle breeding  seeks  for partners  to 
assist  it with  introduction  of  a  new  process  –  beef  smoking.  Company  is  interested  in 
conclusion of commercial agreement with technical assistance. 
 

Reference: TRRU20150727001  

3. A	Korean	company	seeking	partners	for	quantitative	grease	pump 
 

A  Korean  SME  specialized  in  lubrication  systems  is  seeking  partners  with  expertise 
knowledge  in grease pump to develop the quantitative grease pump. The company seeks 
partners for  license agreement, commercial agreement with technical assistance who are 
capable  of  providing  the  technology  at  this  scale  on  an  economic  basis  for  design, 
installation  and  demonstration.  The  company  is  also  open  to  research  cooperation 
agreement. 

Reference: TRFR20131203001 
Reference: TRKR20160802001  

 



 

4. Technology	for	increasing	detergent	resistance	of	medical	paper	
dishes	is	requested	
A  Polish  company  produces  disposable  medical  dishes  (e.g.  kidney  dishes,  male  urine 
bottles and bowls for washing patients) that are made from cellulose pulp. The company 
seeks a provider of a substance that mixed with basic pulp will increase their resistance to 
detergents,  thus  improving  their  durability.  Cooperation  in  form  of  a  commercial 
agreement with technical assistance is sought. 

 
 

Reference: TRPL20160810001  
Reference: TRUA20150812003 
 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 
 

1. Snow	and	ice	removing	machine	through	melting	
The equipment developed by a Romanian inventor is a snow remover using the process of 
melting. The melting snow and ice machine is an equipment used for melting snow where 
it falls naturally, blizzard or stored. It also melts glazed frost and ice. The equipment can be 
used  for smooth or porous surfaces that need  to be kept uncovered by  ice or snow,  like 
parking,  flight  runway,  exits,  stations,  solar  panels,  sport  fields,  etc.  The  cooperation 
envisaged is technical cooperation agreement. 

 

Reference: TORO20160919001  

2. Kitchenware	for	higher	quality	microwave	cooking	
A  Danish  institute  working  in  the  field  of  food  packaging,  has  developed  special 
kitchenware/utensils,  which  solve  the  problem  of  inhomogeneous  microwave  heating 
(“hot  and  cold  spots”).  They  are  looking  for  an  industry  partner  working  with 
kitchenware/food packaging to  license and exclusively manufacture the microwave‐active 
kitchen utensils. 

 
Reference: TODK20160817001  

3. UK	manufacturer	of	polymer	surface	coatings	seeks	collaborative	
partners	to	develop	new	coatings	solutions	under	technical	co‐
operation	agreement	or	joint	venture	basis	
A UK company which has 50 years experience of developing surface coatings solutions to 
meet the needs of clients across a variety of sectors  is  looking to work with collaborative 
partners   under technical co‐operation   agreement or on a  joint venture basis to develop 
new and innovative coatings solutions 

 

Reference: TOUK20160818001  



 

4. Novel	ultra‐high	purity	chemicals	for	thin	film	applications	across	a	
range	of	sectors	
A  UK  SME  speciality  chemical manufacturer  focusing  on  producing  and  supplying  high 
purity precursors to the electronics  industry  is seeking partners  in new market areas who 
need  specialist  chemicals,  or  thin  films  that  can  be made with  specialist  chemicals,  to 
develop  new  applications  that  can  benefit  final  end  of  supply  chain  companies.    The 
company  is  seeking  partners  to  enter  into  manufacturing  agreements  or  services 
agreements. 

Reference: TOUK20160803002  
 
 


