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Проект BG16RFOP002-3.001-0687- С01 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на 
специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и конкурентоспособността на       

"Вени 97" ЕООД” , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  

 
 

Във връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проект №  BG16RFOP002-
3.001-0687- С01  „Въвеждане на енергоспестяващи мерки, за значително намаляване на 
специфичната консумация на енергия и повишаване производителността и 
конкурентоспособността на     "Вени 97" ЕООД”, имаме удоволствието да Ви поканим на 
встъпителна пресконференция, която ще се състои на  26.01.2018 г., от 10:00 часа, в гр.Ямбол,  
ул. „Ямболен” № 29 административна сграда на " Вени 97" ЕООД”. 

 
Проектът се изпълнява от Вени 97" ЕООД” в рамките на сключен договор за 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.001 “ Енергийна ефективност за 
малките и средни предприятия”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност” 2014-2020. 

  
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. Проектът е с продължителност 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. 

 
На пресконференцията ще бъдат представени: 

1. Целите на проекта; 
2. Дейностите по проекта; 
3. Екип за управление на проекта; 
4. Очакваните резултати от изпълнението на проекта; 
 

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване 
на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните 
резултати от реализацията на проекта. 

На пресконференцията са поканени да присъстват представители на Управляващия орган 
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Регионален сектор София, 
както и всички заинтересовани лица и медии.  

 
За допълнителна информация:  
Катрин  Петрова – veni97@abv.bg, тел. 046 / 66 34 33 

 
 


