Проект: №BG16RFOP002-1.005-0294-C01
„Разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и интериорни
продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда”
Обща цел на проекта е разработване на продуктова иновация (услуга) за дизайн и поръчка на изработка на индивидуални/уникални мебели и
интериорни продукти, както самостоятелно, така и в колаборативна среда.
Специфични цели на проекта са директно свързани, както с целта на процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ за
предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС,
както и изпълнението на проектa ще доведе до разработване на иновативни процеси и продукти в приоритетните направления на тематичните
области на ИСИС.
повишаване на енергийната ефективност и ресурсна ефикасност на производството и намаляване на производствените разходи.
Кратко описание: по същество разработваната по проекта услуга се дефинира като продуктова иновация, защото е нова и по отношение на
нейните свойства (фунционалности) и начини на използване. Тя ще се базира на планирана за разработване софтуерна платформа. Платформата
е ориентирана към широката публика, като не е задължително крайния потребител да има познания по мебелен дизайн, инженеринг и
производство. Услугата цели да даде възможност на крайния потребител сам да оформи размерите и визията на желания от него продукт, чрез
манипулиране на параметри представляващи различни свойства и характеристики на материалите и геометрията. Следователно по проекта се
разработва продуктова иновация, и тя попада в област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, приоритетно направление
„културни и творчески индустрии“ от ИСИС.
Потребности и очаквани резултати от реализирането на проекта: изпълнението на дейностите по проекта попадат изцяло в рамките на
категорията индустриални научни изследвания. За реализирането им е предвидено наемането на 12 специалисти в сферата на параметричния и
интериорния дизайн, проектирането на мебели, софтурни специалисти и др., както и наем на 2 машини, необходими за извършване на изпитания и
измервания. Изпълнението на проекта води до разработване на иновативен продукт (услуга), отговарящо на технологично ниво TRL 6 -Технология,
демонстрирана в релевантна среда, отговарящ на дефиницията за еко-иновация, и попадащ в обхвата на приоритетно направление в тематичната
област „нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“, приоритетно направление „културни и творчески индустрии“ от ИСИС.
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