ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПЕТА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА НИФ 2008
Проект

1

"Разработване на иновативни и комплексни енергоспестяващи
технологии за комбинирани нитрооксидационни покрития"

2

Разпознаване на код по образец и автоматизирана генерация
на тестове

"МУСАЛА СОФТ"
ООД

299 243.97 лв

3

"Разработка на иновативна преносима модулна система за
осъществянане на пожарогасителна и аварийно-спасителна
дейност"

"ФАЙЕР
ИНЖЕНЕРИНГ"
ЕООД

212 856.10 лв

4

Технико-икономическо проучване на технология за
производство на здравословни храни

ПРОТЕЙ-М
ЕООД

19 903.76 лв.

5

Усъвършенстване на технологията за производство на
спирално навити тръби от полиетилен висока плътност

НЮ ПЛАСТ
ООД

34 319.92 лв.

6

Специализирани роботи за автоматизация на леярската
промишленост

"СПЕСИМА" ООД

7

"Възможности за използване на битовите отпадъци за
производство на топлоенергия и електроенергия с цел
стабилизиране на цената на топлинната енергия за град
София"

8

Предоставяне на мобилна информационна услуга за културни
обекти

9

Технология за производство на хартия с бариерни покрития

"ИНСТИТУТ ПО
ЦЕЛУЛОЗА И
ХАРТИЯ" АД

185 598.49 лв.

10

Инвертор с мощност 100 kW за фотоволтаична инсталация,
свързана с електроразпределителната мрежа

"ЕЛЕКТРОИНВЕ
НТ" ООД

295 088.76 лв.

11

Усъвършенстване на енергоспестяващи конструкции
полиуретанови топлоизолации за тръбопроводи, арматура и
апарати

"КЛИМАТРОН"
ООД

18 463.99 лв.

12

13
14

15

Фирма

Изплатена
субсидия по

№

"ГИДЕКС" ООД
59 421.81 лв

“ЧИСТОТАИСКЪР” ЕООД

"ВЕЛТИ" ЕООД

305 582.64 лв.

42 273.92 лв.

145 441.25 лв.

"ПРОСИСТ
ЛАБС" ЕООД

Софтуерна платформа за мобилни устройства ново поколение

317 133.16 лв.

Създаване на портативна система за броене на соматични
МИЛКОТРОНИК
205 418.05 лв.
клетки в различни видове млека
ООД
Разработване на опитен образец на софтуер за
МИКРОАКАУНТ ЕООД74 972.96 лв.
автоматизиране на финаносовия одит
"СИБИО-93"
Нов биотехнологичен процес при получаване на биоактивни
ООД
83 541.10 лв.
компоненти за функционални храни

16

Енергоспестяващи осветители със светлодиоди за тунели

САМЕЛ-90 АД

100 688.84 лв.

17

Разработване на софтуер за тримерно сканиране от
автоматични сканиращи системи на физически обекти по
техен CAD модел и разработване на методология за
позицониране на обекта в необходимото за изпълнение
положение

АДА ЗД ООД

100 711.53 лв.

18

Разработване на нови технологии за ферментирали млека с
биоконсорциумни асоциации от дрожди и млечно-кисели
бактирии със здравословен потенцииал

ЕЛ БИ
БУЛГАРИКУМ
ЕАД

407 057.05 лв.

19

Изграждане на модел и прототип на централизирано
хранилище на измервателна информация

ФИРСТ ООД

188 512.61 лв.

20

Изследване влиянието на натурални екстракти от подправки
върху ароматично -вкусовите качества на лютеници.
(Приложение на методите на сензорния анализ)

АРОМЕНА ЕООД

23 686.93 лв.

21

Разработване на технологичен модел за вулканизация на
еластомерни съставки чрез микровълново закръгляване

ЗЕБРА АД

124 147.80

22

Технология и опитен образец на машина рециклиране на
пресни бетонови разтвори

"БАРДИ" ЕООД

128 845.25 лв.
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23

Математичен модел за управление на топлинната работа,
материалните потоци, качеството и асортимента на крайния
продукт на инсталация за производство на въглищни брикети

ЛАРЧЕ - БГ ООД

32 784.35 лв.

24

Изследване и разработване на иновативен отворен бизнес
модел за решаване на маркетингови задачи СМАРТ МАРТ

БИ ЕС ЕЙЧ ООД

138 469.51 лв.

25

еВиза

113 417.74 лв.

26

Разработване на технология за производство на готови
петрита с хранителни среди за еднократна употреба с
приложение в различни области

ПЕРФЕКТ
ПЛЮС ЕООД
"ДАНС ФАРМА"
ЕООД

23 143.12 лв.

27

Интелигентна термовизионна система за диагностика на
електрически, електромеханически и механични съоръжения

"Иноватикс"
ЕООД

32 889.53 лв.

28

Power stack с интелигентни IGBT модули ново поколение за
конвертори за ветрови генератори с мощност от 3,5 MW до 5,0
MW

"ИДС" ЕООД

217 316.58 лв.

29

Разработка на комплексен иновативен ветеринарномедицински препарат за парентерално приложение в нова
опаковка

"БИОФАРМ
ИНЖЕНЕРИНГ"
АД

313 391.50 лв.

30

Разработване на софтуерна автоматизирана система за
управление и контрол на дезинфекционни, дезинсекционни и
дератизационни (ДДД) дейности в обекти с публично,
производствено и складово предназначение

"ИНЕКС
ПРОЕКТ" ООД

174 299.63 лв.

31

Разработване на безхромно покритие за алуминиеви профили
и технологии за неговото нанасяне

"СТИЛМЕТ" АД

319 767.34 лв.

32

Изследване на възможностите за разработване и приложение
на технология за получаване на синтетични смазочни
материали

"НИПТИАТ"ООД

35 003.06 лв.

33

Телевизионен ретранслатор за DVB - T цифрови наземни
мрежи

34

Автоматизираната линия за производство на алуминиеви ъгли
за сухо строителство

"ПАСАТ
ЕЛЕКТРОНИКС"
ООД
"ВЕСТЕЛ 2002"
ООД

35

Иновативни методи и продукти за понижаване горимостта и
димообразуването на порести полимерни материали

"ИНТЕРИОРПРО
ТЕКТ" ЕООД

111 855.75 лв.

36

Web базирана информационна система за планиране и
контролиране разходите и работата по експлоатация на
самоходна техника

"ВИП СОФТУЕР"
ООД

74 993.22 лв.

37

Промишлен образец на модул на хелиостанен оптичен
когенератор /ХОК/ -16 ОГ/ 19 КВАТА

38

Разработване на децентрализирани интелегентни енергийни
системи (ДИЕС) за преоброзуване и съхранение на енерегия
на базата на водород

39

Устройства за комуникация в технически системи за сигурност

40

Изследване за създаване на нови високотехнологични
композитни материали на база труднотопими бориди и
нитриди за изготвяне на вакумни изпарители

41

Пасивни оптични технологии за мултисервизен достъп в
мрежите от следващо поколение (NGN)

42

Система за синхронно изследване и анализ на фокус група

43

Изследване, разработване и изготвяне на прототипи на
микронагревателни елементи за високо технологични
приложения (МНЕ)

44

"ОРГТЕХНИКА"
АД
"ТЕХНОВАКСИС
ТЕМ" ООД

"СЕКТРОН" ООД
"АЙ ЕФ ЕМ"
ЕООД

137 265.14 лв.
377 100.38 лв.

107 788.98 лв.

169 273.55 лв.

170 298.16 лв.

173 149.79 лв.

"КАБЕЛ ТВ
КОНСУЛТИНГ"
ООД
"ИНФО КЛАС"
ООД
"АМГ
ТЕХНОЛДЖИ"
ООД

112 975.48 лв.

Наноскоп за предприятия и училища

"НАУЧНО
БЮРО" ООД

36 558.65 лв.

45

Разработване на прототип на информационна система за
управление на технологичните етапи и бизнес процесите в
полгирафическото производство

"ДЕДРАКС" ООД

130 292.03 лв.

46

Изследване на иновационна технология и технологична линия
за обработка на превърнали се в опасни отпадъци части от
печатащи устройства на офис оборудване с цел тяхното
оползотворяване и приложението им в България

"КОНТРАКС"
ЕАД

25 643.76 лв.

47
48

"РЕЗИДЪНС
КОНТРОЛ"
ЕООД
"СМАРТКОМ
Потребителско устройство за предоставяне на интернет услуги
БЪЛГАРИЯ" АД
Интегрирана система за оптимизация и управление на
енергопотреблението в индивидуални жилища"
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46 877.42 лв.

115 394.90 лв.

48 818.39 лв.
44 708.74 лв.

49

Озогенериращи системи

50

Оползотворяване на технологичния отрадък от производство
на минерални термо- и звукоизолационни изделия чрез
разработване на нови продукти

"ПЛАСТКОМ"
ЕООД
"ХИМИЧЕСКИ
ПРОДУКТИ"
ООД

272 844.43 лв.

269 217.17 лв.
7 198 448.19 лв
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