
 
 

Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի 
գործարար համագործակցության կենտրոն 

Հայաստանում 

 

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ  

Տեխնոլոգիական  առաջարկների և հարցումների 

Նոյեմբեր 2017թ. 

                       Երևան, Հայաստան 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

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: 

 

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


ՀՈՐԻԶՈՆ 2020  ԵՎ ԳՀ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020  AND R&D  PARTNER SEARCH  

 
 

1. Հորիզոն 2020 նախագիծ՝ վիրտուալ ձեռներեցության կենտրոն տարբեր 
նորարարական գործողություններով, որոնք աջակցում են տեղական 
համայնքի զարգացմանը: 

 
2. EUROSTARS: Փնտրվում են տեխնոլոգիական գործընկերներ՝ նորարարական 

արդյունավետ հորիզոնական ռեակցիոն տուրբիններով իդրոէլեկտրակայանի 
նախագծման եւ մշակման համար: 

 
3. H2020-MSCA-ITN: Փնտրվում է  ընկերություն, որը տրամադրում է 

փոխանցելի հմտությունների առցանց վերապատրաստման մոդուլներ:  
 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

 

1. Փնտրվում են լուծումներ ծաղիկները անաղմուկ փոխադրելու, արձագելու և 
դասավորելու համար:   

2. Փնտրվում է երթեւեկության / բացօթյա օգտագործման համար ժապավեն 
արտադրող: 

3. Փնտրվում է կատալիզատոր ածխաթթու գազը եւ ջրածինը մեթանիոլի 
վերափոխելու համար: 

4. Վեբ հավելվածի մշակողը փնտրում է փորձառու գործընկերների՝ 
ալգորիթմների համադրման եւ էլեկտրոնային առեւտրի կայքերից տվյալների 
փոխանցման տեխնոլոգիաների վերլուծման համար: 

 
 
 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 
 

 
1. Լուսարձակ դիոդ (LED) արտադողների համար առաջարկվում է ուլտրա 

բարձրորակ արտադրողականությամբ  պատենտավորված LED դրայվերներ՝ 
լիցենզային պայմանագրի հիմունքներով: 

 
2. Ֆրանսիական ՓՄՁ-ն առաջարկում է որակի հսկողության սարքավորումներ՝  

հիմնված դեֆլեկտոմետրի վրա: 
 

3. Արեւային սենսորներ եւ արեւային հսկողության համակարգեր 
վերականգնվող էներգիայի արդյունաբերության ոլորտի համար: 

 
 
 
 

 
 



ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

 

1. H2020 project for virtual entrepreneurship center with various 
innovative activities that support the development of the local 
community 
A non-profit organization from Bosnia and Herzegovina engaged in supporting local community in 
Herzegovina searches for members of project consortium within the H2020 programme. The project utilizes 
R&D with the objective to boost entrepreneurship skills of local community members. Industry partners are 
requested as well as educational institutions, both interested in innovative products development for local 
community. Expertise sought: local community management, entrepreneurship and ICT. 
 

Reference: RDBA20170929001  
Reference: TRUA20150814003 

2. EUROSTARS. Technological partners for the design and development 
of an hydro-generator with an innovative efficient horizontal 
reaction turbine 

 
A Spanish SME is preparing a Eurostars project in order to develop, manufacture and commercialize a new 
generation hydro-generator with efficient and innovative horizontal reaction turbine that may work in rivers of 
low and high speeds. The turbine is intended to be compact, easy to install and efficient. The company is 
looking for technological partners for the development of the horizontally symmetrical sealed generator and 
complex geometry ducts. 

 
Reference: RDES20170803003  

 

3. H2020-MSCA-ITN: Looking for a company providing online training 
modules on transferable skills 

 

A Spanish SME looks for a company to participate in a project as subcontractor or third party providing online 
training modules on transferable skills. The proposal will be submitted to the call Marie Skłodowska-Curie 
Innovative Training Networks (H2020-MSCA-ITN) and it is aimed to develop a research training network 
providing a training programme that will contain the referred online modules and that will be addressed to 15 
Early-Stage Researchers developing a PhD thesis.  

 
Reference: RDES20171019001  

Reference: TRUA20150814003 
  

 



ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 
 

1. Solutions sought to 'transport, unpack and arrange' flowers without 
fuss. 

 
A Dutch Flower auction is looking for a new fussless floral concept. Therefore the company is seeking 
creatives or suppliers to co-create this new concept for the flower chain from florist/retailer to consumer. 
Cooperation based on a technical cooperation agreement. 

 
 

Reference: TRNL20170920001  
 

2. Looking for a custom conspicuity tape manufacturer for 
traffic/outdoor use 

 
An Israeli start-up is developing a hardware solution for autonomous driving & ADAS applications, requiring 
custom-manufactured high-intensity reflective conspicuity tape. A partner with a thin-film roll-to-roll polymer 
coating capability is sought to manufacture the tape to specific recipes. An R&D project to process many 
samples as a feasibility demo is envisaged. Cooperation through a research, technical or manufacturing 
agreement is sought with a large industrial partner. 

 
Reference: TRIL20170328001  

3. Seeking catalyst for efficient conversion of carbon dioxide and 
hydrogen to methanol 

 
A large German special chemical company is seeking novel catalyst for efficient conversion of CO2 rich off 
gases together with hydrogen to methanol. Ideally such alternative catalysts should be based on easily 
available base metals and accessible by conventional preparation techniques such as precipitation or 
impregnation.  Precious metals as the active mass would be an option as well. The project can be carried out in 
the framework of a joint venture, license or research cooperation agreement.  

 
Reference: TRDE20171013002  

4. A web application developer is looking for experienced partners in 
matching algorithms and scraping data technologies from e-
commerce websites 
 
A French company dealing with the development of web applications is currently deploying a price 
monitoring system dedicated to online brands, manufacturers and online stores. They are looking for 
experienced partners in scraping data from website, App and other sources like Ajax technology. Then they are 
looking for efficient algorithms for data product matching (semantic, images, statistics...). Both technologies 
must be able to improve the system offered. Technical cooperation is sought. 

 

Reference: TRFR20171107001  
 

 
 



ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 
 
 

1. Ultra high performance patented light emitting diode (LED) drivers 
offered to manufacturers of LEDs under a licence agreement 

 
A UK company has invented a new generation energy saving LED driver that improves the efficiency and 
performance of LED lighting. The UK company’s patented invention and will drive any LED lamp with power 
output from 8W to 200W. The UK company would like to licence the LED driver technology to manufacturers 
of LED lamps and drivers. 

 
 

Reference: TOUK20161118002  
 

2. French SME offer quality control equipments based on deflectometry 
 

A French SME offers innovative and non-destructive quality control machines based on deflectometry for the 
automotive, aeronautic and aerospatial industry. 
Its patented vision technology is dedicated to the automated inspection and detection of defects on shiny 
surfaces (plastics, composites, metal) or transparent materials (glass, polymers). 
The French SME is looking for a partner to conclude a commercial agreement with technical assistance. 

 
 

 
 

Reference: TOFR20170922001  
 

3. Sun sensors and solar tracking systems for the renewable energy 
industry 

 
A Spanish technology based company specialized in Micro Electro Mechanical Systems technology (MEMS) 
offers high accurate sun sensors and solar tracking systems for the renewable energy industry. These 
innovative solar tracking technologies significantly improve the efficiency and thus profitability of solar power 
plants. The company is looking for commercial with technical assistance, license, R&D cooperation and/or 
financial agreements. 

 
Reference: TOES20160531002  
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