Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի
գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ
Տեխնոլոգիական առաջարկների և հարցումների
Հուլիս 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:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH
1. Հորիզոն 2020. Մեծ Բրիտանիայի համալսարանը փնտրում է

գործընկերներ՝ ցածր ածխածնային արդյունաբերական
արտադրությանը նվիրված նախագիծ ներկայացնելու նպատակով:
2. Կորեական ընկերությունը փնտրում է գործընկերներ ՝ գրեթե
զրոյական էներգիայով արևային ճարտարապետության մշակման
համար:
3. Շտապ անհրաժեշտ են սրտաբանական հիվանդանոցներ և էթիկայի
փորձագետներ` նոր ինտեգրված ծրագրի ձևավորման և
վավերացման համար:
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Նորարարական կլինիկական փուլի փոքր մոլեկուլ ՝ լյարդի
քաղցկեղի դեմ:
2. Քամու նոր տուրբինային համակարգ, որը օր – գիշեր ցիկլում
ընդհատվող քամու էներգիայից ավելի շատ էներգիա է
արդյունահանում:
3. Անվտանգ հաղորդակցություն շտապ (արտակարգ իրավիճակների)
ծառայությունների համար:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS

1. Ֆիննական աքսելերատորային ծրագրին անհրաժեշտ են նոր
տեխնոլոգիաներ ունեցեղ ստարտապներ և աճող
ձեռնարկություններ:
2. Անհրաժեշտ են ջերմամեկուսացման տեխնոլոգիաներ ՝
էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների մարտկոցների համար:
3. Պողպատյա արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը փնտրում է
գործընկերներ՝ բետոնե սնամեջ բլոկներ արտադրելու համար:

ՀՈՐԻԶՈՆ 2020 - ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՒՄ
HORIZON 2020 - PARTNER SEARCH

1. UK university looking for research cooperation partners for H2020
proposal on Low carbon industrial production
A London based university is preparing an H2020 project proposal. The main project
goal is to develop, test and optimise an innovative and cost effective solution able to
enhance the capture and utilisation of carbon dioxide (CO2).
The university will be the technical coordinator of the project and is looking for
partners under a research cooperation agreement that can take care of the
administrative coordination of the project, end users for testing, and a partner for
CO2 storage.
More details

2. Eurostars2: A Korean company is looking for R&D partners to
develop an evaluation for nearly zero energy solar architecture
A Korean SME mainly focuses on solar energy conservation and eco-friendly items,
using Photovoltaic (PV) modules with the aim of developing a nearly zero energy
solar architecture. The company looks forward to developing ecological
methodologies for greenhouse gas mitigation in the building sector, national or
international application of technology, and research proposal under the Eurostar2
programme for the related area in interest with potential partners.
More details

3. URGENT. SC1-BHC-24-2020: hospitals and ethical experts are sought
for the design and validation of a novel integrated programme that
aims to reduce the readmission levels in cardiology
A Spanish public hospital is looking for partners to submit a proposal to the call SC1BHC-24-2020: Healthcare interventions for the management of the elderly
multimorbid patient. Public hospitals in the field of cardiology, geriatrics or internal
medicine, and ethical experts are sought for developing personalised medicine
solutions for the elderly within research cooperation agreements. In particular, a
specific programme (intervention, self-management and physical therapy) will be
implemented
More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Innovative clinical stage small molecule for liver cancer

A French clinical pharmaceutical company has discovered and is developing new
anticancer agents.These agents act on the lysosomal compartment of cancer cells,
including on cancer stem cells. With this promising mechanism of action, they are
developing drugs for liver cancers and have the potential to develop drugs against a
range of tumor types. They are searching for joint venture agreement with companies
from the Healthcare sector abroad, with a distribution license agreement eventually.
More details

2. A novel wind turbine system extracts more energy from intermittent
wind energy in day night cycle.
Israeli start-up offers a new technology of wind turbine system to maximize wind
energy utilization. Renewable energy sources such as wind and solar energy are clean
and available as long as the wind is blowing or the sun is shining. The technology
offered is designed to extract maximum energy when wind prevails and use it when
demand is high in day-night cycle. The company is looking for partners involved in
green energy, for financial, joint venture, and technical cooperation agreements.
More details

3. Secure communication for emergency responders
A German university developed a procedure to improve speed and security of
communication tools used by emergency responders (police, fire brigade etc.). The
procedure enables a secure communication with insecure devices, such as
smartphones. The university offers a license agreement.
More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Finnish accelerator program is looking for start-ups and growth
companies with new technologies
A Finnish corporate venturing house is looking for new technologies from start-ups
and growth companies to apply for an accelerator program in the maritime field.
Applicants are expected from focus areas which are such as waste management, new
materials, energy efficiency, artificial intelligence, operational efficiency and
transparency and safety. The deadline for proposal submissions is August 11th 2019.

More details

2. Thermal insulation technologies sought for electric vehicle battery
pack housing
A Spanish (Catalan) company specialised in design and manufacture of thermal,
thermo-acoustic and electromagnetic insulations for automotive industry, is looking
for technologies to thermally insulate the battery pack housing to optimize the
performance of electric vehicles batteries and guarantee the protection of the
passengers in case of thermal runaway inside the battery. The company is looking for
collaboration in the form of research cooperation, technical cooperation or license
agreement.
More details

3. Qatar manufacturer of steel fabrication is looking for a technical
partnership for manufacture of concrete hollow masonry block mold
This Qatari company is the biggest tank manufacturing company in Qatar. They
make all kinds of storage tank such as fuel, chemical. They have developed an
activity for the manufacture of concrete hollow masonry blocks mold. They are
looking for a technical partnership through a service agreement to enhance concrete
hollow masonry block mold fabrication.
More details

