Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի
գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ
Տեխնոլոգիական առաջարկների և հարցումների
Ապրիլ 2018թ.
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:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH
1. H2020 LC-SC3-NZE-1-2018 - ածխաթթվային գազ ստանալու առաջադեմ տեխնոլոգիաներ.
Բրիտանական ընկերութունը և համալսարանը փնտրում են գործընկերներ ՝ Հորիզոն
2020 մրցույթին համատեղ նախագծի առաջարկ ներկայացնելու նպատակով:
2. H2020 CE-SFS-24-2019. Նորարարական ֆրանսիական քաղաքային ագլոմերացիան
փնտրում է գործընկերներ, որոնք հատկապես հետաքրքրված են նորարարական
քաղաքային սննդի շղթաների ստեղծման համար կայուն կերակրատեսակների
մատակարարմամբ:
3. Հունական Փոխադրման Համակարգի Օպերատորը (ՓՀՕ) փնտրում է այլ ՓՀՕ
գործընկերների, որոնք հետաքրքրված են խիստ կարևոր ենթակառուցվածքների համար
համակցված
ֆիզիկական
և
կիբերային
սպառնալիքների
կանխարգելման,
հայտնաբերման, արձագանքման և մեղմացման ոլորտում:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Անհրաժեշտ են ջրի զտման նորարարական լուծումներ ապահովող ստարտափներ:

2. Հոլանդական ապահովագրական ընկերությունը փնտրում է խելացի համակարգ,
տեխնոլոգիաների
և
մեթոդների
համադրություն`
ծխնելույզի
հրդեհների
կանխարգելման և ազդարարման համար:
3. Ֆրանսիական ընկերությունը փնտրում է արտաքին սպորտային սարքավորումների
համար նախատեսված կայուն, ճկուն և ջրամեկուսիչ նյութեր:
4. Անհրաժեշտ է նավերի վրա տվյալների փոխանցման մալուխների քաշի նվազեցման
տեխնոլոգիա:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Ուկրաինական ընկերությունը առաջարկում է նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
էներգետիկ ոլորտում:
2. Սննդային հավելումների, դերմո-կոսմետիկայի և բժշկական սարքավորումների
հետազոտություն և մշակումներ:
3. Բջջային սարքերի հետ փոխազդեցության նպատակով դեմքը հետևող տեխնոլոգիա:
4. Ինտերնետային տրաֆիկի օպտիմիզացման համար արտոնագրված TCP
(փոխանցումների կառավարման հաղորդակարգ) տեխնոլոգիա:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH
1. UK-based SME and UK-based university seek partners for proposal to
H2020: LC-SC3-NZE-1-2018 Advanced CO2 capture technologies

A UK-based SME and UK-based university have developed a novel carbon capture and
storage process. They are looking to develop the concept to demonstrator / pilot stage and
are submitting a proposal to the LC-SC3-NZE-1-2018: Advanced CO2 capture technologies
call topic in Horizon 2020. They are looking for consortium partners with expertise in
industrial refrigeration, mechanical handling and process control design and implementation
under a research cooperation agreement.

Reference: RDUK20180427001

2. H2020 CE-SFS-24-2019 - Innovative and attractive French urban
agglomeration is searching partners notably interested in the field of
sustainable alimentary supply for setting up novel urban food-chains
An innovative and attractive French urban agglomeration has been setting up a consortium
to be completed by a coordinator and other partners to answer H2020 CE-SFS-24-2019 call.
The institution is searching municipalities or equal structures being experienced and
applying novel practices in the domain of sustainable food-chains and food-systems.
The scope of the project is to set-up an universally implementable model of an innovative,
inclusive and sustainable food-system for cities.

Reference: RDFR20180307001

3. H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020 A Greek Transmission System
Operator (TSO) is searching for other TSO partners notably
interested in the field of prevention, detection, response and
mitigation of combined physical and cyber threats to critical
infrastructure
A Greek Transmission System Operator (TSO) has been setting up a consortium to answer
H2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020 call. The company is searching for other TSO
companies under a research partnership agreement, aiming to develop an instalation specific
approach that will adress all critical factors needed to secure existing or future, public or
private, connected and interdependent power and distributionm installations, plants and
systems

Reference: RDGR20180508001

Reference: TRUA20150814003

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Call for startups providing innovative water filtration solutions
A worldwide steel & iron industrial company based in Luxembourg is looking for startups
having developed validated proof-of-concept water filtration solutions able to remove a high
proportion of fine slag sand particles from process water. The Luxembourg company offers
the successful candidate the possibility to accelerate product development and market
access, through technical cooperation agreement. Deadline for applications is May 31st,
2018.

Reference: TRLU20180502001

2. A Dutch insurance company is looking for a smart system, a
combination of technologies and methods, in order to prevent and
signal chimney fires.
A Dutch insurance company is looking for methods and technologies to prevent chimney
fires. They are seeking companies working in fire detection and/or the Internet of Things
(signaling/measuring) to help develop a new smart system (broad toolbox) to detect and
decrease chimney fires. They are seeking companies to carry out research via a research
cooperation agreement, or to develop methodological and technological applications for the
new system via a technical cooperation agreement. TRES201

Reference: TRNL20180328001

3. French company is looking for sustainable flexible waterproof
materials for outdoor sport equipment
A large French company specialized in outdoor sport equipment is looking for sustainable
flexible waterproof materials which can be used his field, to reduce environmental impact of
his product. The product must have a laboratory proof of concept, and could be recently
marketed. The company is looking for a license agreement or a technical
cooperation.ReferenceTRFR20131203001

Reference: TRFR20180420001

4. Technology sought for cable weight reduction onboard ships
A multinational shipping enterprise with a registered base in Scotland (UK) is seeking to
replace data transmission cables on board ships with wireless transmission of signals from
sensors. The aim is to reduce the dead weight of non-critical systems data cables by 50%.
The company seek a system provider to run a pilot project, with the capability of rolling out
to new ships under design. The Scottish company is looking for partnerships via a joint
venture or technical cooperation agreement.

Reference: TRUK20180417001
Reference: TRUA20150812003
Re: TRIN200821001

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. A SME in Kiev (Ukraine) offers new information technologies in the
energy sector.
A Ukrainian SME offers new information technologies based on the Information and
Diagnostic Complex for real-time monitoring of a whole set of the power supply system’s
parameters, for accident initiation and progression analysis, the protection systems’
diagnosis; for determining an accident site, and conducting phase and harmonic analysis of
abnormal conditions. The SME seeks for partnerships under joint venture agreement or
license agreement for the industrial introduction of the technology.

Reference: TOUA20180411001

2. Research and development of nutritional health supplements,
dermocosmetics and medical devices
An Italian biochemical and pharmaceutical company specialised in developing,
manufacturing and marketing of cutting-edge nutraceutical and dermaceutic products is
looking for foreign partners interested in cooperating under commercial agreement with
technical assistance or manufacturing agreement.

Reference: TOIT20180418001

3. Face tracking technology to interact with mobile devices
A Spanish research group, specialized in the natural computer interaction field, offers a
facial tracking technology (SDK - software development kit) that allows users to interact
with their mobile devices through facial movements. The algorithm used is very robust and
has a very fast recovery system. It has been tested with published applications. Applicants
and game developers willing to provide new forms of interaction with their applications are
sought for license agreements.

Reference: TOES20180222001

4. Patented TCP (Transmission Control Protocol) technology for
internet traffic optimization
A Spanish ICT company has developed a patented TCP (Transmission Control Protocol)
technology that optimizes internet traffic even when using wireless networks. The company
is looking for license agreements.

Reference: TOES20180327001

