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Проект  „ Въвеждане в производство

финансиран от Оперативна програма „
чрез Европейския фонд за регионално развитие

ХЕС АД и при никакви обстоятелства

становище

“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова 

помощ с Министерство на икономиката 

„Въвеждане в производство на 

 

Проектът е финансиран по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд

развитие и от националния бюджет на Република България

 

Обща стойност на проекта: 

225 000 лева национално финансиране.

 

Продължителност на проекта: 14 месеца.

Дата на стартиране:  23 яну

Дата на приключване:  23   март 

 

Основната цел на проекта е внедряване в производство и достигане до пазарна 

реализация на продуктова иновация в едно от приоритетните направления на 

тематичните области на ИСИС

производство е нов продукт

бутален хидромотор с наклонен диск, създаден в резултат на самостоятелна 

изследователска и развойна дейност. Посредством включването на новия про

продуктовата листа на предприятието ще се реализира стратегия на продуктова 

диверсификация.  

 

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация

необходими за създаване на технически и технологични условия за внедряване в 

производство на иновацията : 

� Струг с ЦПУ – 2 броя 

� Вертикален обработващ център с ЦПУ

� Стругофрезови център 

� Автоматична отрезна машина

� Двудискова машина за финишна

� Дробометна машина 

� Кръгловибрационна шлифовъчна машина с центрофуга

� Ръчна координатна измервателна ръка

 

Чрез реализацията на проекта щ

момента предприятието не разполага и която в последствие

производството и на други нови продукти от голямото семейство на аксиално

хидравлични елементи и системи. Така ще се повиши развойният и технологичният 

потенциал на предприятието да конструира, усвоява и произвежда нови и и

продукти и ще се разширят способностите му за налагане на аксиално

хидромотори на нови пазари. 
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Въвеждане в производство на иновативен аксиално-бутален хидромотор

програма „ Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява

становище на Европейския съюз и Управляващия орган 

Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова 

помощ с Министерство на икономиката № BG16RFOP002-1.001-0352

„Въвеждане в производство на иновативен аксиално-бутален хидромотор”

по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд

и от националния бюджет на Република България. 

Обща стойност на проекта: 3 019 443 лева, от които 1 275 000 лева европейско и 

000 лева национално финансиране. 

Продължителност на проекта: 14 месеца. 

23 януари 2017 г. 

март    2018 г. 

Основната цел на проекта е внедряване в производство и достигане до пазарна 

реализация на продуктова иновация в едно от приоритетните направления на 

ИСИС „Мехатроника и чисти технологии”. Обект на внедряване в 

производство е нов продукт с регистриран полезен модел: нерегулируем аксиално

бутален хидромотор с наклонен диск, създаден в резултат на самостоятелна 

развойна дейност. Посредством включването на новия про

продуктовата листа на предприятието ще се реализира стратегия на продуктова 

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация

необходими за създаване на технически и технологични условия за внедряване в 

 

Вертикален обработващ център с ЦПУ 

 

Автоматична отрезна машина 

Двудискова машина за финишна обработка 

Кръгловибрационна шлифовъчна машина с центрофуга 

Ръчна координатна измервателна ръка 

на проекта ще се организира нова производствена среда, с каквато в 

момента предприятието не разполага и която в последствие ще бъде използвана за 

производството и на други нови продукти от голямото семейство на аксиално

хидравлични елементи и системи. Така ще се повиши развойният и технологичният 

потенциал на предприятието да конструира, усвоява и произвежда нови и и

продукти и ще се разширят способностите му за налагане на аксиално
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бутален хидромотор” ,  
сирана от Европейския съюз 

съдържанието на документа се носи от 
документ отразява официалното 

Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова 

0352-C01 за проект 

бутален хидромотор”. 

по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”  

2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски фонд за регионално 

275 000 лева европейско и  

Основната цел на проекта е внедряване в производство и достигане до пазарна 

реализация на продуктова иновация в едно от приоритетните направления на 

хнологии”. Обект на внедряване в 

: нерегулируем аксиално-

бутален хидромотор с наклонен диск, създаден в резултат на самостоятелна 

развойна дейност. Посредством включването на новия продукт в 

продуктовата листа на предприятието ще се реализира стратегия на продуктова 

В рамките на проекта ще бъдат закупени и въведени в експлоатация следните машини, 

необходими за създаване на технически и технологични условия за внедряване в 

е се организира нова производствена среда, с каквато в 

ще бъде използвана за 

производството и на други нови продукти от голямото семейство на аксиално-буталните 

хидравлични елементи и системи. Така ще се повиши развойният и технологичният 

потенциал на предприятието да конструира, усвоява и произвежда нови и иновативни 

продукти и ще се разширят способностите му за налагане на аксиално-буталните 


