Inovační vouchery Ústeckého kraje 2015-19 – udělené dotace

Firma
VM ENGINEERING s.r.o.
BEST, a.s.
INPEKO, spol. s r.o.

Projekt

Inteligentní Termostat
Vývoj vibrolisovaných betonových výrobků
Aplikace kvasu při vývoji nového pekařského výrobku s
přidanou hodnotou
Vývoj softwarového programu na výpočet nutričních
hodnot a jeho aplikace
Analýza vývoje produktivity a doporučení na zvýšení
kokurenceschponosti
BENZ-HMB CZECH a.s.
Vývoj prototypu řídícího systému technologického
procesu-rozprachová sušárny mléka
Vývoj modulárního programového software pro řídící
systémy technologických procesů
Vývoj řídícího a komunikačního software pro měřicí
systémy s traverzujícím rámem
HENNLICH s.r.o.
Kondenzátor pro ORC jednotku HENNLICH Zero Fuel Gen
50kW
Testování hřídelových těsnění
Unipetrol RPA, s.r.o.
Posouzení míry koroze (poškození) mulitových vyzdívek
reaktorů pro výrobu syntézního plynu
Návrh filtrační jednotky pro separaci nečistot o různé
hustotě z vodného roztoku triethanolaminu (TEA)
Ověřovací testy elektrodialýzy pro snížení koncentrace solí
organických kyselin ve vodném roztoku triethanolaminu
(TEA)
Návrh úpravy konstrukce speciálních vibračních sít na
jednotce Chezacarb
Pierburg s.r.o.
Mechanicko-fyzikální zkoušky, spektrometrie a chemické
zkoušky materiálů
Vývoj standu pro měření proudění tekutiny ventilem
VVV VÝCHOD, spol. s r.o.
Prototyp diskového separátoru
VVV MOST spol. s r.o.
Hadicový dopravník
Přenosný digitální měřič soudržnosti
Přenosný digitální měřič soudržnosti
TOZIN spol. s r.o.
Zařízení pro měření průrazu dopravního pásu
IMATECH spol. s r.o.
Stolice s natáčivými válečky
Student Science, s.r.o.
Optimalizace aktivního nosiče na bázi nanovláken
Pure Bohemia, s.r.o.
Analytická podpora optimalizace využití odpadních proudů
Bio Agens Research and Stanovení enzymových aktivit
Development - BARD
s.r.o.
Nanovia s.r.o.
Technologie síťování nanovláken z chitosanu
OGB, s.r.o.
Testování nových inovovaných kompozitních materiálů
integrovaných v bezpečnostním vrstveném skle
RENOGUM a.s.
Vývoj nové směsi pro podložky pod patu kolejnice pro
České dráhy
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KB-BLOK systém, s.r.o.
Karned Tools s.r.o.

Obkladové tvarovky KB-BLOK systém
Zkoušky životnosti řezných vyměnitelných břitových
destiček ze slinutého karbidu pro soustružení a frézování
CZECH PAN s.r.o.
Experimentální analýza dřevěných nosníků I-OSBTM
DEKONTA, a.s.
Prototyp zařízení pro měření obsahu nulmocného železa
Nobilis Tilia s.r.o.
Stanovení bioaktivních látek v rostlinných extraktech
Testování antimikrobiální ochrany přírodních
konzervačních systémů
Měření aktivity epidermálních enzymů
Optimalizace výrobního procesu od dodávky po expedici
Zdemar Ústí nad Labem Optimalizace procesů dřevovýroby společnosti Zdemar Ústí
s.r.o.
nad Labem s.r.o.
B-energy s.r.o.
Optimalizace procesů při zpracování dřevních odpadů a
výrobě briket
Glanstoff Bohemia s.r.o.
Nové technologie pro odstraňování polutantů z procesních
a odpadních vod Glanstoff Bohemia s.r.o.
Záchyt zinku z procesních a odpadních vod z výroby
viskózového kordového vlákna ve společnosti Glanzstoff –
Bohemia, s.r.o. Lovosice technologií elektrokoagulace
(návrh nové metody)
Recyklace zinku z odpadních vod z nápravné regenerace
katexů
Odstraňování organických látek z odpadních pracích vod z
výroby kordového viskózového vlákna v GlanzstoffBohemia s.r.o. Lovosice technologií kolagulací a čiření vody
Vodní sklo a.s.
Testování účinků rozmrazovacích prostředků
Antikorozní nátěrové hmoty na bázi silikátů se zinkovým
pigmentem
Optimalizace technologických podmínek rozvařování
sodnokřemičité frity
Formulace a testování antikorozních nátěrových hmot na
bázi vodního skla a zinkového prachu
SChem a.s.
Měření obsahu uhličitanu ve vodních sklech
Minimalizace obsahu vybraných mikropříměsí v roztocích
silikátů a koloidních roztoků oxidu křemičitého
PULS investiční s.r.o.
Návrh a sestrojení zařízení pro rozpoznávání jakosti
laserového popisu výrobků
Návrh inteligentního gripperu pro robota obsluhujícího
laserový popisovací automat
ZKL, Klášterec nad Ohří, Vývojový generický model axiálního kuličkového ložiska
akciová společnost
Ventos, s.r.o.
Software pro kontrukční návrh výměníků na využití
odpadního tepla
Projekční návrh žárotrubného výměníku pro ohřev
termooleje
Schiedel, s.r.o.
Vývoj explozních/implozních klapek pro nerezové
komínové systémy
Analýza únosnosti komínových těles
Constellium Extrusions
Optimalizace funkčnosti čistíren odpadních vod v areálu
Děčín, s.r.o.
společnosti s důrazem na odstranění polutantů
znečišťujících životní prostředí
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EKOEFEKT, a.s.
Euro Support
Manufacturing Czechia,
s.r.o.
Aisan Industry Czech,
s.r.o.
ROKA Ráža, s. r.o.
TOS VARNSDORF, a.s.
HEROS GEODÉZIE, s.r.o.

Divesoft, s.r.o.
Good Sailors, s.r.o.
TRATEC-CS, s.r.o.
SOLEDPRO.s.r.o.
FORMAN comp s.r.o.

EASYmap a.s.

SORTING Solutions s.r.o.
ISMAT Solution s.r.o.
Flexfill s.r.o.
The ChilliDoctor s.r.o.
Glencore Agriculture
Czech s.r.o.
ADLER International, a.s.
AZ textil výr. družstvo
GRID ICT s.r.o.
ELISA development, s.r.o.
KONE Industrial –
koncern, s.r.o.
RYKO a.s.
AGC Flat Glass Czech a.s.,
člen AGC Group

Optimalizace procesu rafinace hliníkových slitin
Optimalizace úpravy technologické vody v podniku.
EKOEFEKT 24 - Oddělení zásobníku paliva od spalovacího
prostoru
Automatické řízení technologických zařízení na
poloprovozních jednotkách společnosti Euro Support
Manufacturing Czechia, s.r.o.
Efektivní využití průmyslového odpadu
Mšření silového zatížení (řezných sil a momentu) u nové
technologie obrábění hrdla škrticí klapky s novými typy
obráběcích nástrojů
Inovace příčníku řezacího stroje
Vývoj obráběcího centra
Nové technologie snímkování pilotovanými a bezpilotními
systémy v GIS a zeměměřičství, posílení
konkurenceschopnosti.
Ultrazvuková komunikace
Disway mobilní aplikace (Android)
Obrábění robotem Stäubli
Výzkum a vývoj řešení proaktivní bezpečnosti dat UJEP SOLEDPRO
Zvýšení bezpečnosti práce v dílně se 100% zaměstnanců
OZP a se současným zvýšením produktivity práce o cca
200%.
Vývoj systému včetně řídícího SW ke sběru dat pro blízkou
fotogrammetrii a robotickou inspekci bezpilotními
prostředky
Materiálové analýzy pro zvýšení efektivnosti
vyhodnocování nové generace EMT jednotek strojů AVIKO
Rychlejší a levnější stavby pro širší skupinu lidí
Inovativní postupy čištění oplachových vod z chemického
závodu
Optimalizace výrobního procesu
Vliv vitamínu D na výživu a zdraví, jako aditivum
rostlinného oleje
Použití antioxidantů a látek snižující pěnění v olejích
Analýza a testování webových služeb a návrh optimální
infrastruktury ICT
Komplexní design elektrokočárku
Mobilní aplikace SpecialistsGrid.com
Využití strojového učení v recruitmentu a sourcingu
Vývoj ELISA soupravy na stanovení alergenů pohanky
Domácí test detekce lepku
Měřící systém pro výrobní linku KES 600
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Vývoj zařízení na testování pružnic a pružin
Detekce vad matovaných skel
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