БЕНЕФИЦИЕНТ: „РОЗАИМПЕКС" ООД
ПРОЕКТ: ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИЯ В „РОЗАИМПЕКС" ООД
Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на иновационната
дейност на „РОЗАИМПЕКС" ООД, чрез закупуване на високотехнологично оборудване и
получаване на консултантски и помощни услуги, необходими за внедряване в производството
на предприятието на иновативни продукти, които ще бъдат реализирани на пазара. За постигане
на посочените цели, проектът предвижда закупуването на следното оборудване:
- Автоматична титрувална система - 1 брой
- Перисталтична помпа - 1 брой
- Портативен пробовземач за микробиологичен анализ на въздух - 1 брой
- Лабораторен реактор - 1 брой
- Лабораторна камина за работа с опасни за здравето вещества - 1 брой
- Хомогенизатор - 1 брой
- Топилен резервоар - 1 брой
- Дву-канален стационарен рН метър - 1 брой
- Универсална лабораторна центрофуга - 1 брой
- Светлинен микроскоп с оптика за фазов контраст и тъмно поле и микроскопска
камера със софтуер за връзка с персонален компютър - 1 брой
- Етикираща машина за плоски и кръгли флакони - 1 брой.
С цел успешната пазарна реализация на иновативните продукти компания предвижда и
получаване на консултантски и помощни услуги - пазарно проучване и консултиране и
подпомагане в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:
- Повишаване на иновационната дейност на предприятието чрез внедряване в
производството на иновативни козметични продукти
- Разширяване на производството чрез закупуване на нови машини и оборудване,
които съставят нова технологична линия за производство на иновативните продукти
- Постигане на икономии в разходите за суровини и материали, чрез отпадане на
необходимостта продуктите да се адаптират за отделните пазари и производството на
универсален продукт за всички пазари
- Подобряване на качеството на продукцията чрез по-добър контрол на всеки етап от
производството.
- Увеличаване на финансовите резултати на дружеството
- Постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси чрез
внедряване на еко-иновация - ще се постигне намаляване на технологичния отпадък
- Разширяване на пазарните позиции чрез навлизане на нови пазари, които ще бъдат
идентифициране в пазарното проучване и проучени за стандартите и правилата,
които ги уреждат.
Обща стойност: 599 841,60 лв., от които 383 520,80 лв. безвъзмездна помощ (325 992,68 лв.
европейско и 57 528,12 лв. национално съфинансиране) и 216 320,80 лв. собствено финансиране
Период на изпълнение на проекта: 18.01.2017 г. - 18.07.2018 г.

