ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 01.12.2017г.

Имаме
удоволствието
да
Ви
съобщим,
че
на
30.11.2017г.
стартира
изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0687 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки,
за значително намаляване на специфичната консумация на енергия и повишаване
производителността и конкурентоспособността на "Вени 97" ЕООД” за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.
Общата стойност на проекта е 461 379,21 лева, като безвъзмездната финансова помощ
възлиза на 288 587,53 лева, от които 245 299,40 лева европейско и 43 288,13 лв. национално
съфинансиране, а срокът за изпълнение е 18 месеца.
Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на
"Вени 97" ЕООД”, чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с
по-високо ефективни характеристики.
Специфичните цели на проекта са:
- Увеличаване на производствения капацитет, чрез оптимизиране на производствената дейност
с по-високо, енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на
предприятието;
- Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енерго потребление;
- Подобряване на условията на труд;
- Повишено качество на извършваните дейности;
- Допълнителни ползи за околната среда, чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
- Разширяване на пазарните възможности, чрез закупуване на нова по-ефективна техника, с
голям капацитет на натоварване;
- Подобряване управлението на енергийните ресурси в производството, идентифициране на
енергийното потребление, реализирането на енергийни спестявания, чрез изпълнението на
заложените дейности, сертифициране Система за управление на енергийните ресурси, съгласно
изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 50001.
По този начин основната и специфичните цели на настоящото проектно предложение
способстват за постигането на главната цел на процедура "Енергийна ефективност за малките и
средни предприятия", Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност" предоставяне на
фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението
на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и
конкурентоспособност на икономиката.
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