Приложение № 1 към Протокол от заседание на ОК от 10.12.2012 г.
ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА 6-ТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НИФ-2012

№
по
ред

№ на
одобрен
проект

Наименование на
Бенефициента

Име на проекта

1

ИФ-00-06-02

"ЗМД Истърн Еуроп"
ЕООД

"Принципно нова система за ротационен енкодер,
базирана на сензор с тунелен магниторезистивен ефект
(ТМР)"

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИФ-00-06-03

"ВАПТЕХ" ЕООД

ИФ-00-06-04 "Карат Електроникс" АД

ИФ-00-06-07

ИФ-00-06-08

ИФ-00-06-09

ИФ-00-06-11

ИФ-00-06-12

ИФ-00-06-15

ИФ-00-06-17

ИФ-00-06-18

"Зебра" АД

"Иноватикс" ЕООД

"Триада Софт" ООД

"Силвър лайн" ЕООД

"Институт по
заваряване" АД

"Девня Цимент" АД

"Кенди" ООД

"Мехатроника" АД

"Научноизследователска и развойна дейност на
ВАПТЕХ ЕООД при създаването на екологична
иновативна нисконапорна тубина тип "Каплан""

Общо
Разходи
по проекта

Общо
Субсидия
по проекта

149 516,99

74 758,49

1 016 643,75

441 084,38

535 398,00

289 546,71

295 132,55

198 614,38

57 475,00

43 106,25

464 485,34

298 300,74

425 990,00

149 096,50

429 944,75

314 426,20

122 349,58

48 939,83

595 087,13

393 682,74

581 479,17

401 999,52

"Разработка на Интелигентна измервателна система за
активна електроенергия"

"Нови еластомерни състави и процеси за производство
на дебелостенни каучукови изделия"
"Радиационна модификация на полимерен материал за
подобряване на антифрикционните свойства на
смазочните масла"
"Проектиране и разработване на мултицензорна и
интерактивна система за обучение на деца със
специални образователни потребности"
"Иновативен метод и система за разпространение на
цифров телевизионен сигнал до неограничен брой
потребители с билинговане"
"Разработване на технология за електродъгово
наваряване на износоустойчиви слоеве с използване на
наноматериали"
"Проект за оценка техническата осъществимост на
внедряването на технология за производство на
строителни блокове от олекотен бетон"
"Проучване и развитие на биологични препарати за
профилактично и генекологично и урологично
приложение"

"Линейна електромагнитна транспортна система"
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ИФ-00-06-20

ИФ-00-06-23

ИФ-00-06-25

ИФ-00-06-27

ИФ-00-06-28

ИФ-00-06-29

ИФ-00-06-31

ИФ-00-06-35

ИФ-00-06-38

ИФ-00-06-40

"Амтек - А" ЕООД

"Радиокомуникации чрез ретранслация без
използването на втора радиочестота"

"Самел - 90" АД

"Интелигентна система за управление на светодиодни
осветителни ситеми (ИСУСОС)

"Арбикас" ООД

"Създаване на Net Shop: иновативна уеб-базирана
софтуерна платформа за семантична интеграция на
продуктови каталози и интерактивно и ефективно
семантично търсене и разглеждане на търговски
продукти и услуги"

"Комикон" ООД

"Шумен - пътнически
автотранспорт " ООД

"Кейт" ООД

"Инекс - проект" ООД

"Пролет" ЕООД

"Микромотор" ООД

"Сико-фарма" ООД

"Изграждане на модел и прототип на гейтуей за
безжични и кабелни комуникационни мрежи за
индустриална и сградна автоматизация"
"Подобряване на екологичните характеристики и
намаляване енергийните разходи на автобусния
транспорт чрез конверсиране на конвенционален
дизелов автобус в електрически"

"Спесима" ООД

ИФ-00-06-44 "АМГ Технолоджи" ООД

281 954,54

483 271,75

281 994,16

203 002,49

135 293,21

399 541,00

265 332,20

258 513,45

171 326,58

83 254,43

41 627,22

526 847,50

391 822,99

727 794,76

499 602,71

382 427,86

262 955,16

502 055,00

351 438,50

423 315,60

276 414,06

547 202,35

352 881,94

334 367,50

229 540,01

692 316,75

450 005,89

"Техническа осъществимост на запис и четене на
шифрова маркировка Point Encryption"
"Иновативен метод и компютърно реализиран
аугоритъм за ранна диагностика на деменции при
невродегенеративни заболявания"
"Комплексно автоматизиране на производствени
процеси в Пролет ЕООД"

"Хирургична електрическа машина (ХЕМ)

"Метод за получаване на комплексен здравословен
препарат от гъби"

"Високотехнологични измерители на сила/преместване
ИФ-00-06-42 "АМГ Технолоджи" ООД с монолитни еластични представителни механизми и
голям обхват (ВИСМЕМ)"

ИФ-00-06-43

441 307,83

"Синтез на мехатронна автоматизирана система за
металообработка (СИМАМ)"

"Разработка на наноламинатни проводящи структури за
вангардни приложения (наноЛАМС)

"Изследване на молекулярните механизми на
здравословни свойства на млечнокисели бактерии и
ИФ-00-06-45 "ЕЛБИ Булгарикум" ЕАД
разработка на биотехнологии за продукти със
здравословни ползи"
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

ИФ-00-06-46

ИФ-00-06-49

ИФ-00-06-50

ИФ-00-06-51

ИФ-00-06-55

ИФ-00-06-57

ИФ-00-06-58

ИФ-00-06-62

ИФ-00-06-63

ИФ-00-06-66

ИФ-00-06-67

"Геокад - 93" ЕООД

"Разработване и тестване на иновационни технологии
за съдаване на тримерни модели на пространствена
среда чрез лазерно сканиране и за използването им
като инструменти за управлението на градската среда"

"Медеор Кастинг" ООД

"Подобряване на технологията за леене на отливки от
алуминиеви сплави чрез компютърно стимулиране на
нанотехнология"

"Степ - Софт" ООД

"Техническо - икономическа оценка на разработката на
паралелни софтуерни алгоритми за изготвяне на
справки и анализи с голяма интензивност на
изчисленията чрез употреба на графични процесори
nVidia"

"Химически продукти"
ООД

"Мусала Софт" ООД

"НИПТИАТ" ООД

"АМК - Задвижваща и
управляваща техника"
ЕООД

"Кай 92" ЕООД

"Агенция Стратегма"
ООД

"Оптикс" АД

"Биовет" АД

678 890,92

366 513,25

453 029,00

312 599,03

48 200,00

36 150,00

556 711,80

352 370,80

676 978,00

470 667,39

276 065,60

169 060,20

93 502,58

56 101,55

92 387,80

55 877,23

410 617,14

264 673,53

541 095,61

196 215,83

369 564,29

184 782,15

"Разработване на технология за енергоспестяващи
треви за външен монтаж (Тех ЕТ)"
"Автоматизирано тестване на мобилен софтуер чрез
физическа емулация за разпределени архитектури
(АТМОСФЕРА)"

"Рецептурни състави за синтетични смазочни масла"

"Изследване работните характеристики на
електромагнитната спирачка за асинхронни
електродвигатели със спирачен момент до 240 Nw и
автоматично регулиране хлабината между котва и
магнитопровод"

"Система за дистанционно управление на монетни
автомати"

"Интегрирана консултантска услуга за развитие на
организациите от публичния и частния сектор"
"Създаване опитен образец на стенд за изпитване
устойчивостта на оптични покрития към въздействие на
лазерно излъчване"
"Алтернативи на съществуващите кокцидиостатици в
птицевъдството"

ОБЩО:

14 875 763,27 9 110 755,87

