Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի
գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ
Տեխնոլոգիական առաջարկների և հարցումների
Ապրիլ 2019թ.
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. Անհրաժեշտ է տվյալների մշկաման ոլորտի գիտնական Հորիզոն 2020
Մարի Սկլոդովսկա Կյուրի անհատական կրթաթոշակի մրցույթին հայտ
ներկայացնելու նպատակով:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS

1. Արտոնագրված մեթոդ ատամնային միջուկի կրիոպահպանման
համար:
2. Սառը մթնոլորտային պլազմային սարք կենսաբժշկական
կիրառություններում նյութերի մակերեսի մաքրման համար:
3. Դինամիկ համակարգ ցիստինուրիայի արագ ախտորոշման համար:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Փնտրվում է Էլեկտրական այրումները ընկճող տեխնոլոգիան, որը
կիրառվելու է մաշկի պահպանման կրեմի մշակման համար:
2. Հոլանդական հեռահաղորդակցության մատակարարին անհրաժեշտ է
էներգախնայող տեխնոլոգիա ՏՏ սարքավորումների և ծրագրային
ապահովման հավելվածների համար:
3. Անհրաժեշտ է արդյունաբերական արտադրանքի նյութական
պայմանների չափման տեխնիկական լուծում:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH

1. H2020-MSCA: Data Scientist (PhD) or researcher with several years
of experience in computer science or related discipline sought for
moving Know Your Costumer prototype to a Minimum Viable
Product (MVP)

A German SME develops a software prototype monitoring international business news in
context of Know Your Customer (KYC) generating insights through visualizations. A final
solution should combine web search algorithms with modern data visualization providing
compliance-relevant news on business partners. Data Scientist (PhD)/experienced
researcher in Computer Science or related discipline is sought within Society & Enterprise
Panel of Individual Fellowships of Marie-Skłodowska-Curie actions.

More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Patented method for dental pulp cryopreservation
A leading Italian public medical research centre committed to healthcare and translational
medicine has patented an innovative, simpler and cheaper method for cryopreserving
dental pulp in order to isolate stem cells after cryopreservation. The innovative method is
cryopreserving directly the tooth with its dental pulp stem cells. The medical research
centre is looking for industrial partners interested in licensing agreement or technical
cooperation agreement of the new method.

More details

2. Cold atmospheric plasma device for surface treatment of materials in
biomedical applications or for surface cleaning and surfaces
activation.

An Italian SME established in 2008 by a group of researchers has developed an innovative
portable cold (40°C) atmospheric plasma device for surface treatment of materials.
Companies looking for metal or polymer surface cleaning and treatment of materials in
biomedical applications or looking to improve paint-ability, printability, adhesion and
bonding between dissimilar materials of their products are sought for commercial
agreement with technical assistance.

More details
3. Dynamic system for rapid cystinuria diagnosis

A Spanish public research institution has developed a technology for the precise and early diagnosis of
cystinuria disease, through urine testing. It is based on molecular networks that produce a fluorescent
measurable signal when some substances are linked to cysteine or cystine.
Companies interested in patent licensing and/or in a research collaboration for the development of its
applications are sought.

More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Flash burn inhibitor technology sought for application in skin
barrier cream formulation

A UK SME with an established range of skin barrier creams seeks collaborations to enhance
their technical characteristics to reduce flash burns resulting from direct or indirect
exposure to explosive gases, light or thermal radiation. They seek partnerships through
either a commercial agreement with any required technical support for product
integration, licence agreement to transfer use rights for existing proven technology or a
technical cooperation agreement to support commercialisation.

More details

2. Energy saving technology for IT equipment and software
applications sought by Dutch telecom provider
Dutch telecom company with various networks providing telecom, IT and television
services is looking for technology to reduce and monitor energy of software applications
and hardware. For example by making the data traffic and usage responsive or using more
energy efficient software coding. The company aims to set up a cooperative pilot project
to demonstrate the potential of the technology within the framework of a services
agreement. This challenge is published on an open innovation platform.

More details

3. Solution for the measurement of material conditions sought
Austrian companies search for a technical solution to measure material conditions of
industrial products in extreme environmental conditions. Solutions could range from
sensor technology to image analysis but should be small sized and transfer information
wireless. They are looking for start-ups to co-develop and implement the technology under
a technical agreement or commercial agreement with technical assistance.

More details

