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Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"  
2014-2020 

Приоритетна ос 1 : "Технологично развитие и иновации" 
 

 Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 
 

ДА ТРАНС ООД е компания, която инвестира в НИРД в сферата на здравеопазването. 

 

ПРОЕКТ  

„Внедряване на нов метод процес за изработване на ергономична шина за 

обездвижване на крайник“ 

 

 

Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP002-1.001-0176-C01 

Обща стойност на договорираните средства по проекта: 1 322 000,00 лв. 

Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 980 600,00 лв. 

Начална дата: 18.01.2017 

Крайна дата: 08.03.2018 

Размер на изплатените средства: 970 655,00 лв. 

Място: гр. Враца (улица „Никола Войводов“ 1, етаж 3) 

 

 

Цели на проекта: 

Целта на проекта е да създаде автоматизирана система за изработване на обездвижваща 

ергономична шина, включваща заснемащо устройство, с което да се генерира триизмерен 

виртуален модел, съответстващ напълно на повърхнината на счупения крайник, без да се 

използва маркировка върху крайника на база на който лекуващият лекар – ортопед да 

осигури на пациента 3Д графичен отпечатан модел/ергономична шина с фрактален дизайн, 

имаща минимално тегло при оптимални механични параметри, като висока якост и 

устойчивост на огъване, усукване и разтягане. За постигане на поставените цели 

бенефициентът е инвестирал в закупуване на специализирано оборудване – 2 броя 3D 

Forearm Scanner и 2 броя Wide Format 3D Printer. Иновативният проект, който е новост в 

световния и европейския пазар, е разработен от „Да транс“ съвместно с Медицинския 

университет във Варна. Внедряването на иновацията е отражение на сътрудничеството между 

науката и бизнеса и директно отговаря на определени нужди на пазара. 

 

 

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта 

Чрез проекта ДА ТРАНС създаде нов процес за изработване на ергономични шини за 

обездвижване на крайници. Реализацията му ще позволи на ДА ТРАНС да повиши 

конкурентоспособността си, да разшири иновационната си дейност, да увеличи пазарния си 

дял на национално, световно и европейско ниво. 

 

 

Координати: 

Георги Джойков 

+359 884746164 
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