Projekt-partner keresést segítő rendszerek és adatbázisok a Horizont 2020
programhoz kapcsolódóan

Általános partnerkereső rendszerek:
CORDIS Partner Service
Az egyik legtöbb partner-profilt tartalmazó adatbázis (az intézmények maguk töltik fel profiljukat).
https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
Enterprise Europe Network Cooperation Opportunities Database
Az Enerprise Europe Network (EEN) jelentős számú innovációs és technológiai profilt tesz közzé, amelyeket cégek
illetve kutatási szervezetek töltenek fel. A következő típusú partnerkeresések elérhetők az adatbázisban:
Kutatási és technológiai ajánlatok
Kutatási és technológiai igények
K+F partner-keresések támogatott projektekben való részvételhez
Az EEN adatbázist naponta frissítik új profilokkal. Minden profilt anonim módon tesznek közzé.
http://www.enterpriseeurope.hu/hu/partnerkereso-adatbazis
IGLO Partner Search
A brüsszeli K+F liaison irodák hálózata, az IGLO által fenntartott partnerkereső rendszer, amely a hálózatban
résztvevő irodákon keresztül nyújt segítséget a H2020 programhoz kapcsolódó partnerkeresésben.
http://www.iglortd.org/partner-search
APRE
Az olasz APRE ügynökség (Agency for Promotion of European Research) által működtetett partnerkereső rendszer.
http://partnersearch.apre.it/
Tematikus fókuszú partnerkeresők:
Idealist Partner Search (ICT fókuszú partnerkereső)
Az ICT Nemzeti Kapcsolattartók (NCP-k) által fejlesztett adatbázis, de a feltöltött partner-profilok nem csak az ICT
területhez kötődnek. A szolgáltatás része, hogy a helyi NCP segítséget nyújt a profil elkészítésében és a közzétett
adatok minőségét ellenőrzik.
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch
Partner Search of Nanosciences and nanotechnologies, Materials and new Production technologies (NMP)
A nanotudományok, nanotechnológiák, anyag- és gyártástechnológiákhoz kapcsolódó partnerkereső adatbázis,
amelyet az NMP NCP-k hoztak létre. A feltöltött adatok minőségbiztosítását a helyi NCK-k végzik.
https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php
Fit for Health
Az “Egészségügy” program és az élettudományok területén működő adatbázis, amelyet a “Fit for Health” hálózat a
“Health” NCP-kkel együttműködve alakított ki.
http://www.fitforhealth.eu/
IMI Partner Search
Az Innovatív Gyógyszer kezdeményezés (Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking (IMI JU) által fenntartott
adatbázis, amelyet új gyógyszerek fejlesztésében érdekelt szervezetek – többek között KKV-k és biotech cégek számára alakítottak ki.
http://www.imi.europa.eu/content/partner-search
SEREN
A biztonsági kutatások területén működő partnerkeresést segítő rendszer, amelyet a “Security” NCP-k alakítottak ki és
működtetnek.
http://www.seren-project.eu/index.php/partner-search-support
ETNA
A H2020 Közlekedés programhoz kapcsolódóan működő partnerkereső rendszer, amelyet a „Transport” NCP-k hoztak
létre.
http://www.transport-ncps.net/services/partner-search.html
Net4Society
Elsősorban a társadalomtudományokra specializálódott partnerkereső, amely a H2020 „Európai a változó világban”
programjának pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan nyújt támogatást a partnerkeresésben.
http://www.net4society.eu/public/pss.php
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