Ձեռնարկությունների Եվրոպական Ցանցի
գործարար համագործակցության կենտրոն
Հայաստանում

ՏԵՂԵԿԱԹԵՐԹ
Տեխնոլոգիական առաջարկների և հարցումների
Օգոստոս 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:
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1. Լոնդոնում գործող բիզնեսին անհրաժեշտ են գործընկերներ
«Հորիզոն 2020» ծրագրին համատեղ նախագծի առաջարի
ներկայացնելու համար `հաջորդ սերնդի ինտերնետ մշակելու
նպատակով:
2. H2020 ICT 55-2020: Պահանջվում են ՏՏ ոլորտի հետևյալ
ուղություններում փորձ ունեցող գործընկերներ. human machine
interface, User interface (UI), User experience (UX) and virtual reality
(VR), augmented reality (AR):
3. Անհրաժեշտ են գործընկերներ մարտկոցների վերամշակման
տեխնոլոգիայի վրա աշխատելու համար:

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Սնկերի մորֆոլոգիական օպտիմալացում:
2. WiFi գործառույթով նոր իոնային սենսոր ջրի կարծրության
ավտոմատ առցանց վերահսկման համար:
3. Վիրտուալ իրականության նորարարական հարթակ վիրաբույժների
վերապատրաստման համար:
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. Անհրաժեշտ են նոր ծրագրային գործիքներ և պրադուկտներ՝
տվյալների հիմնապաշարի մշակողների և ադմինիստրատորների
համար:
2. Լատվիայի բնական քաղցրավենիքի և խորտիկների արտադրողին
անհրաժեշտ է մարմելադ կտրատելու տեխնոլոգիա:
3. Հավաստագրման ծառայություններ մատուցող հունական
կազմակերպությունը փնտրում է նորարարական տեխնոլոգիաներ՝
շրջակա միջավայրի, կենսապլաստիկի, սննդի և կայունության
բնագավառներում:
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1. UK London based business seeks partners for Horizon 2020
application developing Next-Generation Internet

UK start-up developing a decentralised Next-Generation Internet (NGI) platform is
seeking partners with experience, projects and ideas for a H2020 EIC Accelerator
(SME Instrument) application to enter into a research cooperation agreement. The
application will seek a range of decentralised technologies for the benefit of
individuals and the rapid digitisation of industry.
More details

2. H2020 ICT 55-2020: Partners with expertise in human machine
interface, User interface (UI), User experience (UX) and virtual
reality (VR), augmented reality (AR) required.
This UK software company specialist in artificial intelligence and machine learning,
seeks research cooperation agreements to create a consortium for the H2020 bid ICT55-2020. Research and commercial partners will be expert in advanced interactive
technologies to reduce the user learning cycle for complex design applications.
More details

3. [EUREKA/EUROSTARS2] Partners sought for cooperation on battery
recycling technology
A Korean SME has specialized in manufacturing switchboards and automatic control
panels since established in 1990. The company is planning on improvement of
battery and renewable energy by submitting a proposal of Eureka/Eurostars2. Under
research cooperation agreement, partners should lead the field of battery and
renewable energy to apply on power transmission and distribution systems.
More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ - TECHNOLOLOGY OFFERS
1. Morphologic optimization of fungi

A German university offers an innovative way of optimizing fungi morphologically.
This is done by the engineering of basidiomycota for biotechnological processes. The
new process enables easier and more stable processes with yeast-like fungi. Industrial
partners from the field of biotechnology are sought for license agreements.
More details

2. Novel ion-selective sensor with WiFi-function for automatic online
control of process water, where water hardness / water softening is
crucial for system operability
A German company specialised in water quality control technologies has developed a
novel ion-selective sensor system with WiFi-function for the continuous online
control of (process) water hardness. The sensor system includes immediate signaling
of deviations/exceedance of critical values and automatic softening adjustment and
optimization. It is possible to expand the sensor to monitor other parameters e.g.
heavy metals or nitrate. The company seeks commercial/technical cooperation
agreements.
More details

3. Greek company provides an innovative virtual reality platform for
surgeon training
A Greek company provides an innovative virtual reality platform for surgeon training
which transforms health-care outcomes and is appealing to the surgical procedure.
This platform is a teaching tool which gives the trainee surgeons the opportunity to
get familiar with the instruments and the know-how they need to do the surgery, step
by step. The type of cooperation sought is the services agreement to interested users.
More details

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ - TECHNOLOLOGY REQUESTS
1. New software tools and products sought for database developers and
administrators

A mid-sized East of England company enjoys growth internationally in the segment
of tools for Microsoft data platform. They wish to grow the portfolio with
immediately available tools and products but also more forward-looking technologies
for further development. The type of cooperation will vary dependent on the stage of
development and nature of the partner; excluding research cooperation but might
include commercial, joint venture, license, and technical cooperation agreements.
More details

2. Latvian natural sweets and snacks producer is searching for
marmalade cutter’s technology
An innovative small food company from Latvia – producer of natural sweets and
snacks, nettle jelly candies, vegetable candies etc., is searching for technology for
cutting marmalade with pectin and whole nuts. The food company requires an
automatic cutter, which is used in the food industry. The optimum power of the cutter
should be 200 - 300 kg per day. The company is looking for commercial agreement
with technical assistance.
More details

3. Greek organisation that provides certification services seeks
innovative technologies in the fields of environment, bioplastics,
food and sustainability.
A Greek subsidiary of an international organisation that provides certification
services for security, safety, quality, environment and resource management is
looking for companies abroad that could provide them with effective and innovative
technologies in the fields of environment, bioplastics, food and sustainability under a
commercial agreement with technical assistance. Also, effective and innovative
services are sought under services agreement.
More details

