СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ
1. В категорията НАЙ-УСПЕШНА ИНОВАТИВНА ФИРМА
1.1 МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Дейност: Производство на микроелектроника за автомобили
Проект:
Въвеждането в експлоатация на 8 нови проекта в областта на микроелектрониката за
автомобилния сектор
1.2 ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ЕООД
Дейност:
Химически продукти" ООД е създадено през 1997г. Дружеството развива дейността си в две
основни направления - производство и търговия с топлоизолационни материали, предназначени
за строителството, енергетиката и промишлеността
Проект:Производство на нови термо- и звукоизолационни продукти и създаване на
технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж
1.3 ЛАКПРОМ АД
Дейност:
С над 90-годишната си история ЛАКПРОМ АД е оставил широка диря в развитието на лаковобояджийската индустрия в Р България.Създадените трайни връзки с водещи европейски фирми,
доставчици на know - how, суровини, машини и оборудване придават модерен облик на
дружеството и произвежданите продукти за бита и индустрията. Предлаганите решения са
трайни и съобразени с най-добрите европейски практики.
Проект:Производство на нови видове лакове и бои
2. В категорията НАЙ-ДОБЪР ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
2.1 БИО КОМПОНЕНТИ ООД
Дейност:
Научноизследователска, развойна и иновационна дейност. Разработване, усъвършенстване и
внедряване на био продукти Предоставяне на услуги, свързани с нови или водещи технологии
Ноу-хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост.
Проект:Биопродукт за медицински цели на основата на слузта на охлювите
2.2. ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ – БАН
Дейност:
Институтът по обща и неорганична химия е един от основните и най-стари химически звена към
Българската Академия на Науките. В неговата дейност се включват фундаментални и приложни
изследвания, консултантска дейност, експертни изследвания, индустриално приложение, и
обучение на специалисти по "неорганична и аналитична химия" и "неорганично
материалознание".
Проект:Получаване на въглеpод - силиций от лигно-целулозен отпадък
2.3 ЕНТЕЛ ТТТ АД
Дейност:
Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление –
конвенционално и светодиодно (LED);Соларни продукти, системи и уредби. Соларни
електроцентрали.Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и
системи за телеметрия в енергетиката;Производство на телекомуникационни продукти;Научноприложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на
телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната
техника и бита;Инженерингово обслужване на клиентите;Търговия
Проект: Производство на мощни промишлени LED осветители

