
 

 

 

 

Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի 

գործարար համագործակցության կենտրոն 

Հայաստանում 

 

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ  

Տեխնոլոգիական  առաջարկների և հարցումների 

Սեպտեմբեր 2019թ. 

                       Երևան, Հայաստան 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարգելի գործընկերներ, 

Դուք կարողեք գրանցվել Ձեռնարկությունների Եվրոպական 

Ցանցի կայքում և անմիջապես ստանալ տեխնոլոգիական 

առաջարկներ և հարցումներ ըստ Ձեր նախընտրած ոլորտի. 
https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch


 

 

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

 
1. H2020-CE-FNR-09-2020.  Անհրաժեշտ են ծովային պլաստիկը և աղբը հեռացնող 

տեխնոլոգիա մատակարարներ:  
 

2. H2020- Fast Track to Innovation. Իսպանական կենսատեխնոլոգիական 

ձեռնարկությունը փնտրում է հետազոտական ընկերություն, մեծ տվյալների 

ընկերություն և դեղագործական ընկերություն ՝ քաղցկեղի անհատական 

թերապևտիկ հետազոտություն մշակելու համար:  
 

 

3. H2020-MSCA-ITN-2020 .  Լեհական գիտահետազոտական  ինստիտուտը  

(համակարգող)  փնտրում է 7 անկախ շահառուների (գիտահետազոտական  

ինստիտուտներ կամ համալսարաններ), որոնք ակտիվ հետազոտություններ են 

կատարում շինարարության, նյութերի, քիմիայի ոլորտներում: 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 
 

1. Կորեական ընկերությունը առաջարկում է արևային էներգիայով սնվող 

ճանապարհի լուսավորության սարք: 

 

2. Սուրճի և լոբու մաքրման, փաթեթավորման և կալսման տեխնոլոգիա: 

 

3. Բրիտանական ընկերությունը, որը մշակում  է խաղերի վրա հիմնված 

ուսումնական ռեսուրսներ, փնտրում է գործընկերներ՝  նոր ռեսուրսներ և 

ապրանքներ մշակելու նպատակով: Նրանք մասնավորապես ցանկանում են 

ներգրավվել / համագործակցել համալսարանների, քոլեջների, դպրոցների կամ 

պետական կառավարման մարմինների հետ, որոնք կենտրոնացած են առցանց և 

հավելվածի վրա հիմնված կրթական ռեսուրսների մշակման / թեստավորման 

վրա: 

 

4. Անօդաչու լուծում՝ խնձորի նման մրգերի բերքատվության ճշգրիտ 

կանխատեսման համար: 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 
 

 

1. Թուրքական ընկերությունը փնտրում է կոմպոզիտային արտադրության 

տեխնոլոգիա ՝ 3D մանածագործական տեխնիկայով: 

 

2. Բուսական թեյ արտադրողը փնտրում է ախտահանման տեխնոլոգիա ` 

բուսական թեյի հումքի վրա հայտնաբերված մանրէները և սնկերները 

վերացնելու համար: 

 

3. Մեծ Բրիտանիայի (Շոտլանդիայի) ՓՄՁ-ն փնտրում է  հիդրավլիկ փողրակների  

ջերմության պահպանման ճկուն նյութ: 



 

 

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

 

1. H2020-CE-FNR-09-2020 : Technological providers for removal of 
marine plastic and litter sought 

A French aquaculture and marine resources cluster is looking for companies from 

Northern, Eastern and Central Europe which are able to develop automatic or 

remotely controlled wireless devices capable of collecting plastics and other litter 

from oceans, to complete their consortium for the Horizon 2020 CE-FNR-09-2020 

call "Pilot action for the removal of marine plastics and litter".  

More details 

 

2. Fast Track to Innovation: Spanish biotechnological enterprise seeks 
a research company, a big data company and a big pharma in order 
to develop a personalized cancer therapeutic research. 

A Spanish biotechnological company is preparing a project proposal for a Fast Track 

to Innovation call. The enterprise is specialized in the design and development of 

solutions based on in vivo zebrafish assays and they seek three different partners for 

reserach cooperation agreements: a genome research company, a big data company 

and a big pharma. The sought partners should complete the roadmap needed to 

provide the healthcare market with a novel in vivo platform to cancer treatment. 

More details 

 

3. Polish R&D Institute is seeking project partners for MSCA-ITN-2020 
Innovative Training Networks 

Polish R&D Institute is seeking project partners with an expertise on rare earth 

materials and related fields for the development of a proposal. Polish entity is to be 

coordinator of the R&D project. 

The project aims to provide a broad overview of the current state of the art along with 

practical applications of physical phenomena in the rare-earths. Call ID: MSCA-ITN-

2020 Innovative Training Networks. 

More details 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e4325397-f519-497b-8099-40b407f07b86
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed76e83c-cf28-41a5-8b3c-18548c4271d8
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/8468076e-fc09-472e-adca-273da8e4585e


 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 

 

1. Korean company offers solar powered road lighting device 

 
A Korean SME specialized has developed a solar powered road lighting device. This 

prevents possible tunnel accidents by altering the color of light in accordance with 

the traffic and road situation; and going below the road surface when vehicles 

directly pass over. The company wants partners to conclude license agreement to 

obtain the technical know-how. In addition to that, commercial agreement with 

technical assistance are expected to further commercialize the product in 

international markets. 

More details 
 

2. Technology for coffee and beans cleaning, packaging and milling 

A Macedonian company specialized in manufacturing of equipment for processing 

coffee, cocoa, grains, spices and other foodstuffs, is offering technology for coffee 

and beans cleaning, packaging and milling. It is interested to find partners for service 

agreements. 

More details 
 

3. British company that develops games-based learning resources 
seeks development partners with which to produce new resources 
and products 

 

A British company specialised in the development of app-based games learning 

resources is looking for innovative development partners and projects to develop and 

deliver new resources. The company is seeking collaboration partners to co-develop 

new games-based learning resources or gamified learning resources through research 

cooperation agreement or technical cooperation agreement.  

More details 
 

4. A drone based solution to accurately predict the crop yields of fruits 
like apples 

A small UK company is validating an economical drone-based solution to accurately 

predict orchard fruit yields, from blossom to harvest. Fruit growers, especially apple 

growers, are sought for technical cooperation and commercial agreements with 

technical assistance. 

More details 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/798a8e11-2e4e-4ade-b3c1-2a7a40fa894d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/773c39d1-1d34-4aea-a242-62be3938dc1f
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/daee9a11-a392-4fc2-9a1f-1e98637ab065
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/0464cce2-67b5-4cb8-a670-69d4a338d2a4


 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

 

1. A Turkish company is looking for composite production technology 
with 3D weaving techniques 

 

A Turkish company produces fabrics for women's clothing; it also has deep 

knowledge and experience especially in the production of elasticated trousers and 

shirting fabrics. They are looking for a composite production technology with 3D 

weaving techniques that will allow complex-shaped structure production. In this way, 

the amount of material to be used, the amount of waste and processes are reduced. 

The company looking for partners under a research cooperation agreement. 
 

More details 
 

2. Herbal tea manufacturer is looking for a disinfection technology for 
killing bacteria and fungi found on raw herbal tea material 

 
Lithuanian manufacturer of herbal teas is a small-size enterprise. The company 

produces high quality medicinal herbal teas made of different combinations of 

around 100 plant species. The manufacturer is looking for a disinfection technology 

for killing bacteria and fungi that contaminate raw material. The technology must not 

corrupt the tea-character of the raw materials. 

Technical cooperation agreement is sought with partners who have experience in 

disinfecting food products. 

 

More details 
 

 

3. A UK (Scotland) SME requests flexible heat retention material for 
hydraulic hoses 

 

 

A UK (Scotland) SME is looking for a flexible heat retention material that can be 

applied to hydraulic hoses. The material should be rugged and able to retain heat 

within the hose even in below freezing ambient temperatures. The company is 

looking to partner preferably via a technology cooperation agreement. 

 

More details 
 

 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15eef184-958c-4347-9509-05f4b32945d2
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/1da13d06-e3de-4d3a-9e1a-26d18432adb7
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/cce7f51b-6914-4c90-9633-33d7d54d7185

