Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Сайдын 2018 оны 10 сарын 05-ны өдрийн А/621 тоот
тушаалаар батлагдсан 2018 оноос эхлэн хэрэгжих 25 инновацийн төслийн жагсаалт
Хөдөө аж ахуйн их
сургуулийн Мал
эмнэлгийн хүрээлэн
“Аз бут” НҮТББ
ХӨДӨӨ АЖ
АХУЙ
6 төсөл
Нийт
санхүүжилт
484.5 сая.төг

Хөдөө аж ахуйн их
сургуулийн Мал
эмнэлгийн хүрээлэн
Хөдөө аж ахуйн их
сургууль
Хөдөө аж ахуйн их
сургууль
"Ногоон хөгжил амьд
байгалийн хүрээлэн"
НҮТББ
Эм судлалын хүрээлэн

УАУТХ-ийн дэргэдэх
Гарааны “Цахирам” ХХК

АНАГААХ
6 төсөл
Нийт
санхүүжилт
513.1 сая.төг

Анагаахын шинжлэх
ухааны үндэсний их
сургууль
Болор үйлс НҮТББ

Нийгмийн эрүүл
мэндийн үндэсний төв
Анагаахын шинжлэх
ухааны үндэсний их
сургууль

БАЙГАЛЬ
7 төсөл
Нийт
санхүүжилт
552.45 сая.төг

Шинжлэх ухааны
академийн Ерөнхий
болон сорилын
биологийн хүрээлэн
“Айдэйм” ХХК

Монгол Улсын их
сургууль

Шүлхийгээс сэргийлэх вакцины
үйлдвэрлэл

З.Батсүх

Хөрс хамгаалах, ойн зурвас байгуулах
“Уд мод”-ны үржүүлгийн технологи
Малын гүзээний тэжээл
боловсруулалтыг зохицуулагч
сувиллын нэмэлтийн иж бүрдэлийн
үйлдвэрлэл
in vitro орчинд үр тогтоож,
өсгөвөрлөсөн хөврөлийн сан бүрдүүлэх,
төл хүлээн авах
Биотехнологийн аргаар мал амьтны
нэмэгдэл тэжээл үйлдвэрлэх
“VETERAN” унуулын ялзмагт бордоог
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

Д.Ариунгэрэл,

Дархлал тэтгэх, бөөр хамгаалах,
тайвшруулах үйлдэл бүхий биологийн
идэвхт багц бүтээгдэхүүнийг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх
Уламжлалт мэдлэгт тулгуурлан хоол
боловсруулах замын эмгэгт хэрэглэгдэх
эм бэлдмэл бүтээж үйлдвэрлэл практикт
нэвтрүүлэх
“THYMUZOL” шинэ эмийг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх

Б.Бадамцэцэг

Бага насны хүүхдийн хоол тэжээлийн
архаг дутлыг бууруулах, түүнээс үүссэн
эмгэгийг эмчлэн сувилах арга зүйг
нэвтрүүлэх
Нөхцөлт эмгэгтөрөгчийн эсрэг өвөрмөц
биобэлдмэл гарган авах
Уламжлалт анагаах ухааны нийлмэл
эмийн жорд тулгуурлан чихрийн
шижингийн эмчилгээнд хэрэглэх,
хүндрэлээс сэргийлэх шинэ бэлдмэл
гарган авах
Монгол орны хөхтөн амьтдын араг
ясны эталон жишиг эх хэрэглэхүүн

Л.Дашиймаа,

Олон улсын стандартын дагуу, хэвийн
болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд
зориулсан веб дизайн хөгжүүлэх,
экспортлох
XIII зууны үеийн эзэнт гүрний нийслэл
Хархорум хот болон зарим соёлын биет
өвүүдийг виртуал орчинд сэргээн
байгуулах

Б.Амарсанаа,

М.Золзаяа

С.Ганбат
Б.Урантүлхүүр
М.Думаа,

Ч.Чимэдрагчаа

Д.Энхжаргал

Д.Оюунгэрэл
П.Молор-Эрдэнэ

Ц.Мөнхзул,

Х.Оюундолгор

“Старсофт” ХХК

Мэдээллийн технологи ашиглан
Монголын хүн амын Удмын санг
хамгаалах "Удам" төсөл

Б.Ганбат

Хөдөө аж ахуйн
инновацийн нэгдэл
ГҮТББ

Цахим Богц

Б.Мөнхбат

Хөдөө аж ахуйн их
сургууль

Кератин агуулсан түүхий
эд,бүтээгдэхүүн музейн үнэт үзмэрийг
биогэмтлээс хамгаалах дэвшилтэт
технологи нэвтрүүлэх
Шалгалтын цахим үйлчилгээ үзүүлэх үр
нөлөө, үр ашгийн туршилт судалгаа
хийх, өндөр технологи дээр суурилсан
мэдээллийн сан бүхий систем
нэвтрүүлэх
Шинжлэх
ухааны
түлхүүр
нэр
томьёоны цахим тайлбар толь

Л.Норовсүрэн

Эрчим хүчний хэмнэлттэй,
битүүмжлэгдсэн халаагуурыг
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь
Сайжруулсан шахмал түлшний
хөдөлгөөнт үйлдвэр
Монгол орны байгаль цаг уурын
нөхцөлд тохиромжтой полимер битум
дотооддоо үйлдвэрлэх
Кальцийн бэлдмэл, өндгөн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
Урлалын эсгий үйлдвэрлэх технологи
нэвтрүүлэх

Н.Энэбиш,

Шинжлэх ухаан,
технологийн их сургууль

НИЙГЭМ
1 төсөл
Нийт
санхүүжилт
83 сая.төг

Шинжлэх ухааны
академийн Хэл зохиолын
хүрээлэн
“Бэст энержи сэйвинг”
ХХК
“Реконт” ХХК

ТЕХНИК
5 төсөл
Нийт
санхүүжилт
405.3 сая.төг

“ААШТО” ХХК
Технологийн дээд
сургууль
МААЭШХ-ийн дэргэдэх
Гарааны “Торгон
ноолуур” ХХК

Т.Батзул

Г.Чулуунбаатар

Ж.Дугаржав,
Ч.Лхагважав,
Ч.Нарангэрэл
Г.Ганбат

