
 

 

 

Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի 

գործարար համագործակցության կենտրոն 

Հայաստանում 

 

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ  

Տեխնոլոգիական  առաջարկների և հարցումների 

Հոկտեմբեր  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. EIC-FTI-2018-2020. Իսպանական տեխնոլոգիական կենտրոնը որոնում է 

գործընկերներ (ցանկալի է ագրոպարենային ոլորտից)՝ «Հորիզոն 2020» նախագծի 

համար խորհրդատվական խորհուրդում ընդգրկելու նպատակով: 

 
 

2. EIC-FTI-2018-2020. Ֆրանսիական ընկերությունը  փնտրում է գործընկերներ՝ 

ինքնավար տրանսպորտային միջոցների համար սենսորների մաքրման լուծում 

մշակելու նպատակով: 
 
 

 

3. MSCA-ITN-2020. Ֆրանսիական գիտատեխնոլոգիական  ինստիտուտը փնտրում է 

ընկերություններ, արդյունաբերական գործընկերներ, որոնք  կմիանան  

կոնսորցիումին և  կընդունեն ասպիրանտ ինտերնատուրայի նպատակով: 

 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 

 
 

1. Սլովենական ընկերությունը առաջարկում է  տեխնոլոգիա`մկանների 

ամրապնդման բժշկական սարքի համար: 

 

2. էլեկտրական կոնդենսատորների ավտոմատ փորձարկման սարք: 

 

3. Մարզիկների համար ակտիվ և առողջ  ծերացման մոնիտորինգի նոր համակարգ: 

 

 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

1.  
1. Հիդրոֆոբ նանոմասնիկների տեխնոլոգիա (հակաբուսապատվող ներկեր) 

 

2. Հունական ՓՄՁ-ն մշակել է ծրագրային ապահովման  փաթեթ ընդլայնված  

մոդելավորման համար  և փնտրում է  գործընկերներ՝ տարբեր ինժեներական 

մարտահրավերների լուծման նպատակով: 

 

3. Իսպանական գիտահետազոտական կենտրոնը փնտրում է  փոքր ՌՆԹ-րի 

կառավարման  փորձ ունեցող հետազոտական խումբ ՝  գիտելիքների 

փոխանակման համար: 
 

 

 

 



 

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ   

HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH  

 

1. A Spanish technological center is searching partners to complete an 
advisory board for a Fast Track to Innovation - Horizon 2020 project 

A Spanish technological center of footwear and plastic sector is searching partners to 

create an advisory board for a project to be submitted to Horizon 2020, Fast Track to 

Innovation call. The project will develop a non-chemical solution for soil disinfection 

based in the use of a 100% biodegradable barrier film. The partners sought may be 

stakeholder organisations representing agrofood sector, plastic agriculture sector, 

regulatory authorities, consumers associations and civil society. 
 

More details 

 

2. EIC-FTI-2018-2020: French multinational automotive tier-1 supplier 
seeks three potential partners in order to develop sensor cleaning 
solution for autonomous vehicle 

A French automotive multinational company, number one tier-1 supplier in the 

world, is preparing a project proposal for the Fast Track to Innovation EIC-FTI-

2018-2020 call. The company especially develops innovative sensor cleaning 

solutions. It seeks partners in  electronics miniaturization, in plastronics, and in ball 

bearing friction optimization to join the consortium for this Call. 

More details 

 

3. MSCA-ITN-2020: French R&D Institute is looking for companies, 
industrial partners to join Consortium and host a PhD student for the 
internship 

 
French R&D Institute is the Coordinator of MSCA ITN training network uniting 8 

foreign partners. They wish to fully exploit the power of primary producers for 

biotechnology and to gain insight in metal homeostasis and in the capacity of 

photosynthetic organisms to withstand pollution. R&D Institute is seeking companies 

with expertise on metals in algae or in plants. Partner is expected to host a PhD 

student for internship. All costs of the intership will be covered by H2020 project. 

 
More details 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/711f707b-bfe7-4a46-94f7-e4d1a7e4e78b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/ed33fd8a-dbf6-4d89-b5c8-9e5ede626209
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/03812edf-6468-4fff-b021-3a419f527e38


 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS 

 

1. Slovenian technology for medical muscle strengthening device 

 
 
Slovenian researchers developed a device for ischemic and efficient muscle building 

and/or strengthening.  The client is looking for an industrial partner, active on the 

field of medical/rehabilitation devices. They are interested in joint venture 

agreements with companies from EU. 

 
 

More details 
 

2. Device for automatic testing of power capacitors offered for licensing 

 
Researchers from the Czech university have developed and successfully implemented 

a special device that allows to test power capacitors in the mode when the alternating 

current passes through them, usually with high frequency and units up to tens of 

amperes, while the needed electric power and demands for the testing equipment are 

minimized. The researchers are looking for manufacturing partners interested in a 

licensing agreement. 

 
More details 
 

3. New active and healthy ageing monitoring system for athletes 

 

 
Partners of an Interreg cross-border cooperation project, Universities, Hospitals and 

Special Agencies, have developed a system integrating wearable and portable devices 

(all of them newly developed) for elderly physiological parameters monitoring 

(regular heartbeat and vascular pressure, oxygenation, body temperature, ECG, 

dehydration…etc ) for a healthy aging. Industries and SMEs working in biomedial 

sector are sought for the system precommercial development and licensing 

agreements. 

 

More details 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e601a0a1-05f0-486e-8a2b-3aa8aeb1017b
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/2de15791-f8dc-4d18-9476-4d5a0debe96d
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/e74f8922-229b-4a45-ad6f-584980238ad1


 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS 

 

1. Hydrophobic nanoparticles technology (anti-fouling paints) 

 
A company based in Luxembourg is looking for a partner able to provide 

nanoparticles technology to be added to paints, to prevent the adherence of organisms 

in aquatic environment. The company is looking for research or technical cooperation 

agreement. 

 
 

More details 
 

2. A Greek SME has developed an advanced simulation software 
package and is looking for cooperation with other entities for dealing 
with various engineering challenges under a technical cooperation 
agreement 

 
A Greek SME has developed an advanced simulation in-house software package 

which is applicable in various sectors such as aerospace & aeronautics, healthcare, 

industrial equipment, oil & gas. The company is currently looking for cooperation 

with other relevant entities that could contribute to further develop the software by 

bringing new engineering challenges, under a technical cooperation agreement. 

 

More details 
 

 

3. Spanish research center is seeking for a research group with 
experience in small RNA regulation for knowledge exchange 

 

The company is a world-wide operating producer of baby articles. They search for 

any type of wearable, connected device enabling the prediction of fertile/unfertile 

days in order to facilitate family planning. 

They are open for a commercial agreement with technical assistance or a licensing 

agreement with start-up companies. Furthermore, a joint venture agreement could 

also be envisaged. 

More details 
 

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/9e921cd2-72dd-430f-9d92-1f59282b9cac
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/15a1a3b0-725a-4bc1-a82c-0dc1285aecee
https://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/de632252-f829-4947-9873-32493870420c

