
                               
 

Този документ е създаден по проект BG16RFOP002-1.001-0176-C01 „Внедряване и реализация на екзоскелетна структура шина за гипсиране и 
обездвижване на крайници” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се 

носи от „Да Транс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган 

 

3 D ПРИНТЕР ЩЕ „ОТПЕЧАТВА“ ШИНА ЗА КРАЙНИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На 26.01.2018 г. от 14:00 часа в конферентната зала на хотел арт „Зора“ на адрес: гр. 

Враца, ул. „Втори юни“ № 129, се проведе информационно събитие във връзка с 

представяне напредъка на изпълнението на договор с бенефициент „Да Транс” ООД по 

проект №BG16RFOP002-1.001-0176-C01 „Внедряване и реализация на екзоскелетна 

структура шина за гипсиране и обездвижване на крайници” по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за внедряване на иновации 

в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 (ОПИК). Благодарение на успешното изпълнение на проекта на „Да Транс” ООД 

се предвижда да бъде внедрен нов метод/процес за изработване на ергономична шина 

за обездвижване на крайник, с фокус върху сектор здравеопазване, травматология и 

ортопедия. Настоящият проект предвижда да създаде автоматизирана система за 

изработване на обездвижваща ергономична шина, включваща сканиращо устройство, с 

което да се генерира триизмерен виртуален модел, съответстващ напълно на 

повърхнината на счупения крайник. След генерирането на триизмерното изображение, 

с помощта на технологията 3 D принтер ще се „отпечатва“ шина за крайник, която да се 

поставя на пациент.  

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 322 000.00 лв. като размерът на 

безвъзмездната финансова помощ е 74% или 980 600,00 лв., размерът на европейското 

съфинансиране по проекта е 833 510.00 лв., а на националното съфинансиране – 

147 090.00 лв. На информационното събитие бяха поканени представители на ОИЦ - 

Враца, Управляващия орган, бизнес партньори, клиенти и контрагенти.  

 


