Имаме удоволствието да Ви информираме, че "СП ВИЖЪН“ ООД сключи административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект
"Разработване на иновации от "СП ВИЖЪН" ООД“, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е: 195 815.63 лв., от
които 116510.30 лв. европейско и 20560.64 лв. национално съфинансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
"СП ВИЖЪН" ООД е модерна и бързо развиваща се организация, създадена през 2002г. и
специализирана в разработване на уеб страници, електронни магазини, специализирани
софтуерни системи за управление, както и предоставянето на хостинг услуги и колокация.
Дружеството притежава висок иновативен и експертен капацитет и цели да разработва и
предлага иновативни решения, отговарящи на най-високите изисквания и потребности на
съвременния динамичен свят.
Настоящият проект е насочен към и има за основна цел разработването на продуктова иновация
- разработване на нов и значително подобрен продукт - Иновативно устройство със станция за
зареждане на мобилни устройства и сензитивен дисплей за интерактивно предоставяне на
таргетирана информация, рекламно съдържание и услуги с добавена стойност, управлявани
чрез Cloud софтуер, предназначен за управление на групи станции чрез отдалечен достъп,
предназначено за свободно ползване в заведения (заведения за хранене, барове и др.), обекти за
предоставяне на обществени услуги и др.
Иновацията-обект на разработване по проекта ще създаде пазарни предимства и ще повиши
конкурентоспособността на "СП ВИЖЪН" както на националния, така и на
световен/европейски пазар. Изпълнението на проекта води до разработване на продукт,
попадащ в обхвата на приоритетни направления на тематична област ИКТ и информатика на
ИСИС.
Проектът ще се реализира посредством комплекс от взаимосвързани и надграждащи се
допустими по процедурата дейности, осигуряващи необходимите предпоставки за
разработването на иновативния продукт, а именно:
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на
иновацията;
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на
иновацията;
3. Придобиване на ДМА, необходими за разработването на иновацията;
4. Визуализация на проекта.
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.ЦЕЛИ:
Основната (обща) цел на настоящия проект е:
"Да се разработи продуктова иновация - Иновативно устройство със станция за зареждане на
мобилни устройства и сензитивен дисплей за интерактивно предоставяне на таргетирана
информация, рекламно съдържание и услуги с добавена стойност, управлявани чрез Cloud
софтуер, предназначен за управление на групи станции чрез отдалечен достъп, предназначено
за свободно ползване в заведения (заведения за хранене, барове и др.), обекти за предоставяне
на обществени услуги и др. попадащо в приоритетни направления "ИКТ подходи в
машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични
области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и
образователни игри, „инбедид“ софтуер", "Big Data, Grid and Cloud Technologies", "безжични
сензорни мрежи и безжична комуникация/управление" и "уеб, хибридни и „native“ приложения,
уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти" на
тематична област ИКТ и информатика на ИСИС."
Специфичните проектни цели (СЦ) са:
СЦ 1: Да се осигурят необходимите технологични предпоставки за извършване на изследвания,
изпитвания, измервания, свързани с разработването на иновативния продукт и създаване и
тестване на прототипи и пилотни линии;
СЦ 2: Да се предоставят специализирани консултантски услуги, необходими за реализацията на
дейностите по извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за
разработването на иновативния продукт и създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
СЦ 3: Да се повиши иновационната дейност на дружеството посредством реализация на
взаимосвързани и надграждащи се дейности по извършване на приложни научни изследвания,
тествания, изпитвания и измервания, свързани с разработването на иновативния продукт и
създаване и тестване на прототипи и пилотни линии
РЕЗУЛТАТИ:
В рамките на реализацията на проектното предложение и обхванатия комплекс от проектни
дейности, са налице следните очаквани резултати:
Резултати от изпълнение на Дейност Извършване на изследвания, изпитвания,
измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация (Дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран
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персонал - 3 броя експерти и посредством външни услуги - специализирана
консултантска услуга (вид 1), необходима за разработване на иновацията):
Нает
квалифициран
персонал
за
извършване
на
приложни
научни
изследвания,тествания,изпитвания и измервания, необходими за разработване на иновациятаобект на проекта-3 бр.експерти, както следва: Инженер по електроника, Програмист и
Графичен дизайнер.
Избран изпълнител за предоставяне на специализирана консултантска услуга (вид 1) - 1 брой;
Предоставена специализирана консултантска услуга, използвана за разработване на иновацията
в областта на определяне структура на облачни данни, сигурност на информацията, обмен на
данни.
Реализирани етапи от разработване на иновацията:
1.Изграждане на работна инфраструктура
2.Изграждане на отделните модули на уеб-базиран софтуер и създаване на “инбедид” софтуер
за управление на хардуерните устройства и станция и провеждане на тестове и изпитвания
3.Извършване на приложни научни изследвани
Създадени предпоставки за успешна реализация на проектна дейност 2 - Създаване и тестване
на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на иновацията.
Резултати от изпълнение на Дейност „Създаване и тестване на прототипи и пилотни
линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация (Дейността ще бъде изпълнена чрез наетия квалифициран персонал - 3 броя
експерти и посредством външни услуги -специализирана консултантска услуга (вид 2),
необходима за разработване на иновацията ):
Избран изпълнител за предоставяне на специализирана консултантска услуга (вид 2) - 1 брой;
Предоставена специализирана консултантска услуга, изполвана за разработване на иновацията във връзка с изработването на интегрални схеми и платка на устройството и базовата станция,
обхващаща проектиране на платката, избор на подходящи компоненти и материали, изработка
на CAD проект, чертежи и друга техническа документация.
Реализирани етапи от разработване на иновацията:
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1. Създаване и тестване на прототип на хардуерното устройство - кутия и платка на
устройството
2. Създаване и тестване на прототип на софтуера
3. Интегриране на софтуера с хардуера и създаване на прототип на иновацията и тестване
Разработен иновативен продукт - Иновативно устройство със станция за зареждане на мобилни
устройства и сензитивен дисплей за интерактивно предоставяне на таргетирана информация,
рекламно съдържание и услуги с добавена стойност, управлявани чрез Cloud софтуер,
предназначен за управление на групи станции чрез отдалечен достъп, предназначено за
свободно ползване в заведения (заведения за хранене, барове и др.), обекти за предоставяне на
обществени услуги и др. попадащо в приоритетни направления "ИКТ подходи в
машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични
области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и
образователни игри, „инбедид“ софтуер", "Big Data, Grid and Cloud Technologies", "безжични
сензорни мрежи и безжична комуникация/управление" и "уеб, хибридни и „native“ приложения,
уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти" на
тематична област ИКТ и информатика на ИСИС."
Разработен иновативен продукт, отговарящ на ниво на технологична готовност (TRL scale) TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда.
Създадени в следствие на разработената иновация пазарни предимства и повишена
конкурентоспособност на дружеството на световен/европейски пазар.
Резултати от изпълнение на Дейност „Придобиване на дълготрайни материални активи
(ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или
производствена иновация (Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на стационарни
работни станции 3 броя; монитори - 3 броя, 3D принтер - 1 брой)
Избран изпълнител и сключен договор - 1 брой;
Доставени и въведени в експлоатация ДМА, както следва:
- стационарни работни станции - 3 броя;
- монитори - 3 броя;
- 3D принтер - 1 брой.
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Придобити
дълготрайни материални активи, създаващи необходимите технологични
предпоставки за разработване на иновацията и успешната реализация на проектни дейности 1 и
2.
Резултати от изпълнение на Дейност „Визуализация на проекта. (дейността ще бъде
изпълнена чрез реализация на набор от мерки за информиране и публичност
(визуализация) в съответствие с правилата за информация и комуникация)“:
Избран изпълнител от страна на Бенефициента по реда на ПМС № 160/ЗУСЕСИФ и съгласно
Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014-2020 - 1 брой;
Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и
указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
- Изготвено и включено на официалната уеб страница на кандидата подробно описание на
проекта, изготвено при спазване на приложимите изисквания - в рамките на 2 дни от
сключването на административния ДБФП;
- Изготвени и поставени плакати с информация за проекта (с минимален размер А3) на видно за
обществеността място при спазване на приложимите изисквания за информация и комуникация
- 2 броя;
- Упоменат принос на ЕС, финансиращата ОП и подкрепата на ЕФРР на всеки документ,
свързан с изпълнението на проекта;
- Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност информационни
стикери, поставени на всички, закупени по проекта ДМА - 11 броя.
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