ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЧЕТВЪРТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НИФ 2007

№

Проект

Фирма

Изплатена
субсидия по
договора

1

Разработка на иновативна технология зя повишаване
екологичната и икономическа ефективност в първата за
страната ни руслова МВЕЦ

"КА - 5" АД

190 109.85 лв

2

УЕБ - базиран интерфейс от медико-балнеологични данни за
повишаване на ефективността на профилактика, лечение и
следболнична терапия на пациенти с разнообразна нозология

"Мед Енд Спа"
ООД

77 198.84 лв

3

Биотехнологично получаване на цитокини за приложение във
ветеринарната медицина

"БИОВЕТ" АД

206 288.58 лв

4

Гама нови свръхсветосилни оптични дуплети и
монокомпоненти с асферика и хиперасферика

"Димсон" ЕООД

171 035.56 лв

5

Изследване и разработване на иновативна напълно
разпределена система за управление на асансьори

"АЛФАЛИФТ" ООД

288 966.52 лв

6

Програмируемо устройство за зъбопротезна имплантология
(ПУЗИ)

"МИКРОМОТОР"
ООД

164 676.27 лв

7

Гама от средства за автоматизация с висока надеждност и
готовност

"ДИКС
Интертрейд" ООД

250 581.74 лв

8

Разработка на иновативна технология за синтез на
халофугинон

"БИОВЕТ" АД

219 242.61 лв

9

Разработване на технология за транспортни културелни среди
с постоянни качествени параметри

„ДАНС
ФАРМА”ЕООД

30 826.00 лв

10

Автоматизиране на процеса на влагане на рекламни
приложения във вестникарски издания

"Пакомаг" АД

41 488.37 лв

11

Екоиновационни технологии за разработване на
билкостимулатори на растежа на птици в промишлени
птицеферми

"Лекоом" АД

353 647.76 лв

12

Проучване на технически решения и икономическа
целесъобразност на енергоспестяваща екотехнология,
приложима в локален енергиен център за комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия - ЛЕЦКПТЕЕ

"ЛИЛИЯ ХИВ"
ООД

28 945.10 лв
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13

Технология за водоустойчив вълнообразен картон

"Институт по
целулоза и
хартия" АД

229 111.36 лв

14

Разработване на нови ензимни спомагателни средства за
облагородяване на текстилни материали

"Л.Б. Химикали"
ООД

97 742.38 лв

15

Получаване на хидратно гориво чрез кавитационна обработка

"БРОМЕТ" ООД

158 228.40 лв

16

Технология за емулсионно изгаряне на котелни горива

"ИНОВАТИКС"
ЕООД

28 836.70 лв

17

Създаване на нова серия ходови и подемни електродвигатели
на база цилиндрични електродвигатели

"Елматех" АД

99 472.98 лв

18

Разработване на иновативна технология за обогатяване на
хлебна мая с витамин В1 с цел производство на нов вид
хлебни изделия за спорт, здравословни и диетични цели

"Прогрес М-2000"
ЕАД

123 500.82 лв

19

Разработване на технология за производство и промишлен
прототип на земно-енергийна термопомпа с допълнителен
топлообменник

"Еко Солар" ООД

33 867.93 лв

20

Експертно - консултационна система за здравословно и
диетично хранене

"ЕЙ ДИ ТИ" ООД
"ОЛИМПИЯ-1-23"ООД

126 188.48 лв

21

Проучване технологичното състояние на система за
дистанционно отчитане на ел. енергия за постигане
мониторинг и верификация качеството на ел. снабдяването

"ВТП - ТУВ" ЕООД

19 113.94 лв

22

Антисептичен превързочен материал с нано слой сребърни
йони и атоми

"Лазарета" ООД

21 769.18 лв

23

Изследване и създаване на нова генерация монофазни
статични електромери и софтуер за диагностика и
калибриране

"Карат
Електроникс" АД

142 837.23 лв

24

Технология за прецизно стъпково щанцоване с прилагане на
интегриран процес на четиристранно отрязване, пробиване,
огъване и формоване на сложни детайли

"Макс - М" ЕООД

200 449.98 лв

25

Нови технологични решения за получаване на кашкавал със
здравен ефект

"САКАРЕЛА" ООД

108 725.52 лв
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26

Съвременни тенденции относно хранителни добавки с билкови
екстракти

"Ауриметрия Пенка
Костуркова" ЕТ

14 850.42 лв

27

Изолационни материали с повишено съдържание на каучукови
мленки (КМ), получени от бракувани каучукови изделия

"Полимерметал"
ЕООД

281 767.84 лв

28

Фамилия ръчни електроинструменти за миксиране на смеси в
строителството

"СПАРКИ ЕЛТОС"
АД

143 425.57 лв

29

Информационна технология за оценка на инвестиционна
привлекателност при структурна интеграция на малко и средно
предприятие

"АГРИТРЕЙД"
ЕООД

130 134.48 лв

30

Изследване на техническата приложимост и пазарната
перспектива на иновативна еко - технология за производство
на развивен фурнир

"Узана 99" ЕАД

31 054.58 лв

31

Нов биотехнологичен модел за създаване на комплекс от
природни бази /екстракти/ от растителен произход, с
повишени антиоксидантни свойства, за здравни и диетични
продукти

"Терра
Корпорейшън"
ЕАД

51 820.78 лв

32

Изследване възможността за разработване и производство на
цифров радиопредавател по стандарта T-DAB

"УКВ Практика"
ЕООД

10 967.24 лв

33

Изследване възможността за разпространяване на цифров
телевизионен сигнал DVB-T чрез наземни телевизионни
ретранслатори

"Пасат
Електроникс" ООД

38 991.11 лв

34

Изследване на икономическа обосновка на приложения на
пиезорезонатори в Република България

"Пиезокварц"
ЕООД

62 424.22 лв

35

Иновационни информационни технологии при проектиране на
енергийни полета на витлови генератори

"ФРИИМЕИЗАНРИ
" ЕООД

99 253.14 лв

36

Разработване на иновативна технология за обогатяване на
хлебна мая с витамин В1 с цел производство на нов вид
хлебни изделия за спорт, здравословни и диетични цели

"Прогрес М-2000"
ЕАД

24 957.22 лв

37

Speed Control - система за предупреждение за опасности и
контрол на скоростта в автомобилния транспорт

"Иком" ООД

72 328.41 лв

38

Промишлена инсталация за производство на въглищни брикети
с използване на горивните отпадъци от обезвреждането на
"Ларче - БГ" ООД
отпадъчни автомобилни гуми
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10 580.87 лв

39

40

Разработка на система за дистанционен контрол на
необслужваеми телекомуникационни обекти

"ЕСТЕЛ" ООД

Създаване на технология за обработка на трикотажни изделия
"Трико Текс" ООД
за долно бельо с антибактериални и антимикотични свойства

109 840.20 лв

11 165.00 лв

41

Изследване на възможността за създаване на алуминиеви
протектори, предназначени за защита от корозия на
водосъдържатели на бойлери с емайлово или полимерно
покритие

"Суперсплав" ООД

41 632.47 лв

42

Проектиране и разработване на качествено нова система за
автоматизирано наблюдение, анализ и представяне на
състоянието на водните басейни (водосбори) на територията
на България

"Триада Софт"
ООД

351 397.42 лв

43

PLCTalk - система за контрол на достъпа и вътрешносградова
комуникация през електрозахранващата мрежа

"ИГД Секюрити"
ООД

78 769.56 лв

44

Нов биотехнологичен продукт за имунопрофилактика и
лечение на стратегически инфекции при интензивното
животновъдство

СД "Синапс ЕСКЛ"

87 532.66 лв

45

Изследвания и проучвания на биологично-активни плодови
субстанции, обогатени с млечнокисели бактерии

"Лактина" ООД

177 244.31 лв

46

Наноструктурирани покрития - нови биоматериали за костни
импланти, получени чрез взаимодействие на лазер - разтвор подложка

"Лайтсистемс"
ЕООД

160 252.99 лв

47

Телекомуникационни протоколи - SIGTRAN

"ОПЕНКОД
СИСТЕМС" ООД

98 701.59 лв

48

Нови екологични и икономически целесъобразни модели при
изграждането на хидротехнически инфраструктурни обекти

"Свемар" ООД

42 747.62 лв

49

Разработване на нова фамилия енергоспестяващи бойлери с
намалена мощност на нагревателите, с програмно управление
за оптимизиране режима на загряване и възможност за
ползване на алтернативен източник на енергия

"ЕЛДОМИНВЕСТ"
ООД

133 975.43 лв

50

Door configurator - Експериментален прототип на Модул за
персонализирано конфигуриране на интериорни врати във
форма Интекс

"АБАС Бизнес
Сълюшънс
България" ООД

41 528.72 лв

51

Компютъризирана система за изпитване и контрол на
хидравлични елементи

"Хидравлични
елементи и
системи" АД

150 579.84 лв
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52

Корпоративна система за цялостно управление на предприятие
в кожаро-галантерийната промишленост

"Пролет" ЕООД

293 283.93 лв

53

Регенерация на натриев сулфат от отпадни води чрез
екстрационна кристализация

"АГРИЯ" АД

42 397.84 лв

54

Нова инсталация за регенериране на отработени масла,
основана на принципно нов метод с екологично значение.

"АЛ и КО" АД

49 779.12 лв

55

Разработване на нова петкамерна система /над 70 мм/, клас А
от разпенен PVC

"Вайс Профил"
ООД

287 805.32 лв

56

Разработка на мрежово устройство за корпоративни мрежи по
технологии Voice Over Ethernet (TDMoEth)

"МУЛТИПЛЕКС"
ЕООД

206 327.30 лв

57

Технология за изработване на хибридни съединителни муфи и
кабелни глави

"Трега" ООД

16 750.86 лв

58

Нови адитивни и функционални храни за превенция на
болести, свързани с липидна пероксидация

"Витанеа" ООД

164 622.61 лв

59

Гъвкава програмируема и мащабируема платформа за
телефонна комуникация с комутация на канали и на пакети
Softswitch

"Линукс Бизнес
Сълюшънс
България" ООД

17 983.95 лв

60

Система за цифрово предаване на глас и данни по меднокабелни линии

"ТЕКОСИС" СД

116 789.05 лв

61

Разработване на алгоритми и компютъризирана система за
тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти

"Чита комерс"
ООД

89 226.62 лв

62

Разработване на станция за газиране на минерална вода без
охлаждане

"Бета Фест" ООД

154 534.10 лв

63

Производствени разписания и управление на запаси в МСП

"Алое Ко" ООД

100 194.41 лв

64

Техническо решение за пренос на Ethernet през изградена
цифрова телефонна мрежа

СД "Елта - R
Ченкин и Сие"

206 716.42 лв

65

Високочестотен инверторно - chopper - ен заваръчен агрегат

"СТРУНА" АД

86 433.22 лв
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66

Регенериране на отпадъци от труднотопими и реактивни
метали и техните сплави.

"Соф Трансметал"
ООД

24 552.94 лв

67

Разработка на пазарно иновативни модели на гама складови
машини за обработка на палетизирани товари

"ВЕНИ и Ко" ООД

132 521.78 лв

68

Разработка на нови пчелни продукти с повишена биоактивност
и методи за контрол на качеството и здравословния им ефект

"СИЗИФ"АД

70 703.15 лв

69

Изследване и разработване на технологии и опитни
съоръжения за студено обработване на гладко арматурно
желязо

"Промстройпроект
"ООД

203 557.96 лв

70

Разработване на рецептурни съставки на база Si3N4 и
технология за производство на силициевонитридна керамика

"Техкерамик М"ООД

29 270.47 лв

71

Иновативно внедряване на икономично легирани
сферографитни чугуни с бейнитна метална основа

"ЛЕОМЕТ"ООД

91 098.78 лв

72

Комплексен метод за мултифункционално оползотворяване на
активни утайки от градски пречиствателни станции

"РИВАС"ООД

126 833.74 лв

73

Интегриране на GPS функционалности в информационна
система за оптимизиране на междуведомствени управленски
дейности с приложение за координиране на специализирани
служби

"Интерсофтпро"О
ОД

113 760.00 лв

74

Приложение на електрохимичните методи, технологии и
съоръжения за пречистване на води

"Аква
продукти"ООД

34 903.28 лв

75

Разработване на модул за асептично съхранение на
хранителни продукти

"Биомашинострое
не"АД

123 428.54 лв

76

Екологосъобразни мембранни технологии за галванотехниката

"КАЛИДА"ООД

56 935.71 лв

77

Проектиране, изработка, изследване и предпазарно развитие
на прототип на ниско-напорна водна турбина тип "Каплан"

"РЕДИ"ООД

53 890.54 лв
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