Информации од E n terprise E ur o p e N e t w o r k
Број 07/2016

 АКТУЕЛНОСТИ
 НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
 УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на
излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите
читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на
бизнисот, технологиите и иновациите.

Актуелности

9та Интернационална конференција за технолошки трансфер:
состаноци за истражување и бизнис

На 21 септември, Центарот за технолошки трансфер и иновации, дел од институтот Јожеф Стефан, ја
организираат 9та Интернационална конференција за технолошки трансфер, во соработка со Иновациски ден
2016, организиран од Стопанската комора за трговија и индустрија од Словенија.
Овогодинешната конференција ќе ги покрие следните теми:
Истражување и развој во Horizon 2020
Како да подготвите работна програма 2018-2020
Темите кои беа покриени 2014–2015 и 2016-2017; како да се пристапи кон изминатиот период
Европски мрежи и лобирање за оформување на пазарот за финансирање на технолошките истражувања
Истражување и иновации во други работни програми
Синергија со други програми
Истражување и иновација за Европа
Одговорно истражување и иновации (концепти, добри практики, искуства)
Како да се вклучи општеството во планирањето на истражувањето и иновациите?
Датум: 21 септември 2016

Инволвирани организации

Веб сајт:

Enterprise Europe Network партнер:

https://www.b2match.eu/r2bbrdo2016

INSTITUT JOZEF STEFAN

Краен рок за регистрација 18 септември 2016

Останати партнери

Локација

Congress Centre Brdo near Kranj

Адреса

Predoslje 39

Град

Kranj

Земја

Словенија

Телефон

+386 4 260 10 00

Домаќин на настанот:

InstitutJozef Stefan

Коорганизатори:

CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCI ENTIFICA E
TECNOLOGICA DI TRIESTE CONSORZIO AREA

Russian Union of Innovative Technological Centre

Gospodarskazbornica Slovenije - Chamber of
Commerce and Industry of Slovenia

Контакт:
Александар Филипоски
Е-пошта aleksandar.filiposki@yes.org.mk
Тел: 02 3103 660


INSTITUT JOZEF STEFAN
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Нови технологии
Италијански конзорциум има
потреба од технологија за
продолжување рокот на траење
насвежо чили

или примена на посебна техника која веќе се користи
за друг вид на зеленчук. Конзорциумот е исто така
заинтересиран
за
понатамошен
развој
на
технологиите кои што веќе ги користи да го
продолжи рокот на траење на свежо чили,
Конзорциумот е подготвен да соработува со
партнери според спецификациите на договор за
лиценца или комерцијални договори со техничка
помош.

(реф. Број TRIT20160704001)

Италијански конзорциум, составен од
производители на чили, е во потрага по технологии
во можност за продолжување на рокот на траење на
свежо чили, со цел да се олесни продажбата на
производот и дасе направи достапен на странските
пазари.
Конзорциумот е во потрага по технологии и
системи кои овозможуваат продолжување на рокот
на траење на свежо чили. Бараната технологија може
да биде по себе вид на пакување, систем за третман

Контакт лице – Александар Филипоски
(aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

Паметна апликација за енергетска ефикасност
(реф. Број TOGR20151013001)

Грчка

компанија нуди иновативно решение за управување на мрежи за јавно осветлување кое

резултира со намалување на потрошувачката на енергија. Решението е примарно наменето да биде
користено од страна на општини и може да биде адаптирано на потребите на институцијата.
Решението овозможува следење на потрошувачката на енергија во реално време од страна на сите
учесници во мрежата (од снабдувачот на електрична енергија до крајните потрошувачи) и прилагодување на
капацитетот на мрежата согласно производството на електрична енергија.
Предности на решението:


Следење во реално време на мрежата за осветлување



Идентификување на дефекти



Следење и евидентирање на протекување во мрежата



Следење на потрошувачката и трошоците за распределување



Известување за дефекти со улични светилки

Компанијата има потреба да ја комерцијализира технологијата преку заедничко вложување или
преку договори за лиценца и техничкасоработка.
Контакт лице – Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk)
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Успешни приказни

ПРОЕКТ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ НАОЃА СОВРШЕН
ПАРНЕР

Enterprise

Europe Network им помага на

компаниите да го зголемат финансирањето преку
истражување

и

аплицирање

на

проекти

од

европските фондови. Една компанија од Данска
барала партнер за својот конзорциум кој би ги мерел

Europe Network за да најдат партнер. Откако
профилот на фирмата бил публикуван во мрежата
Enterprise Europe Network веднаш се заинтересирала
една германска компанија за соработка. Двете
компании почнале да соработуваат и заеднички да
аплицираат за проект.

загадувањата во воздушните системи. „Ние сакавме
да

изработиме

проблемите

за

сензор

кој

неколку

ќе

ги

секунди,

детектира
отколку

лабараториски за неколку денови“ – изјавија од
компанијата. За таа цел, се формирал проектен
конзорциум кој аплицирал на европската програма
за истражување.
Претставниците од данската компанија се
обратиле до локалната канцеларија на Enterprise
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www.een.mk
info@een.mk
facebook.com/eiicm
twitter.com/eenmk
issuu.com/eenmk
Тел: +389 (0)2 3293 204
Факс:+389 (0)2 3293 202
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