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Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 202628116 КЛИНИК ДИЗАЙН ЕООД 

Наименование на проекта Внедряване на производствена иновация в Клиник дизайн ЕООД 

Идент.№ BG16RFOP002-1.007-0001 

Договор № Договор № BG16RFOP002-1.007-0001-C01/26.02.2019г. 

Финансираща програма ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020) 

Процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград - Подкрепа 

за внедряване на иновации в преприятията 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Септември, 

Велинград/ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ 

Приоритет 1 – Постигане на устойчив икономически растеж и 

създаване на заетост 

Специфична цел 1.1 „Технологично обновление на МСП и 

въвеждане на иновации“ 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

 гр.Септември, общ.Септември 

Продължителност на проекта 26.02.2019-26.02.2020 (12 месеца) 

Общ бюджет на проекта 387 300.00 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 348 570.00 лв. 

Интензитет на подпомагане 90.00 % 

Основна цел на проекта Внедряване на иновативен метод за производство, посредством който 
ще се автоматизира процеса на изготвяне на индивидуален 
хранителен план, на база направено автоматизирано измерване на 
физични показатели на човешкото тяло и изчисляване индекса на 
телесната маса. 

Специфични цели - внедряване на иновативни високотехнологични устройства, които са 
базирани на ИКТ технологиите; 
- преодоляване недостатъците на трудоемкия метод за определяне на 
индивидуален хранителен план за пациентите на Клиник дизайн, 
участващи в провежданите изследвания и повишаване на 
производителността, разширяване на пазарния дял, подобряване на 
конкурентоспособността на дружеството; 
- подобряване качеството на предлаганата услуга, като точността и 
коректността при изготвянето на хранителните режими ще бъде 
подобрена; 
- постигне ресурсна ефективност. 
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Дейности по проекта 1. Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в 
производството на иновативната  производствена иновация. 
2. Дейности за информиране и публичност 

Очаквани резултати 1. Придобити иновативни високотехнологични устройства, които ще 
позволят да се автоматизира процеса по определяне на калорийния 
баланс на пациентите, както и да се оптимизира хранителния режим 
на подлежащите на медикаментозен прием пациенти, и да се 
интегрира с процесите в предприятието. 
2. Изработени и доставени 1 бр. табела, поставена на видно място  в 
офиса на Клиник дизайн ЕООД в гр. Септември и Стикери - 3 бр., по 
един за всяко устройство, залепени на видно място на придобитите 
ДМА. 

Индикатори 1. Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства – 1 
брой 
 
2. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната 
ефективност: 1 брой 
 
3. Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за 
предприятията (безвъзмездни средства): 19 802,64 EUR 
 
4.Сертифицирани разходи: 178 223,74 EUR 
 

 

Обща стойност на изплатените по проекта суми: 341 739,00 лв. 
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