„СИ
ИМАТ”
” АД
стартираа на 20.06.22016г. изпъ
ълнението на
н проект

№ BG
G16RFOP
P002-2.0
001-06844 “Подоб
бряванее на прои
изводствения
капацит
к
тет и заасилванее на ексспортни
ия потен
нциал наа "Сима
ат" АД””
финансиран
ф
н по процеедура BG16
6RFOP00222.001“ Подобряване на
н производдствения ка
апацитет в
МСП
П” на Оперративна про
ограма „Инновации и конкуренто
к
оспособносст“ 2014-20
020г.
 Общатта цел на проекта
п
е повишаване
п
е на конкур
рентоспосо
обността и експортния потенциаал
на Симат АД.
 Специф
фичните цели
ц
на про
оекта са:
1) Поддобряване на произво
одствения ккапацитет и експортн
ния потенцциал чрез ин
нвестиции в
съввременни технологичн
ни решения
ия
2) Поддобряване на про
оизвежданиите проду
укти чрезз добавянне на стойност
с
в
прооизводствената верига и разнооббразяване на
н асортим
мента
3) Внеедряване на нови технологиии за под
добряване на ресурссната ефективност и
ефи
икасност наа производ
дствения прроцес
 Резултаати от изп
пълнението
о на проек
кта
Проектът предвижд
да инвестииране в съвременно
с
о технологгично обо
орудване, в
дствения капацитет,
к
ще се произвежда
п
ат
резулттат, на което ще се подобрии производ
щ
подобррени продуукти, ще се увеличчи техниятт асортимеент, с коетто предприятието ще
затвърдди пазарни
ите си пози
иции и ще развие сво
оя експортеен потенцииал. Чрез вн
недряванетто
на новвите техноологии, пр
редприятиеето ще подобри и своята
с
рессурсна ефеективност и
ефикассност, катто в резу
ултат ще намали производсттвените рразходи и съответн
но
себестоойността на произввежданата продукци
ия и ще оптимизиира целия цикъл на
н
произвводството.
 Общатта стойносст на про
оекта възллиза на 1 440 000,00 лв., от които 734
4 400,00 лвв.
европей
йско и 129 600,00 лв. националнно съфинан
нсиране
 Срок н
на изпълнеение: 18 меесеца

--------------------------------------------------------- ww
ww.eufunds.bg ------------------------------------------------------Проект № B
BG16RFOP0002-2.001-0684
4 “Подобрявване на производствения капацитет
к
и засилване на
а експортнияя
потенциаал на "Симат
т" АД”, фина
ансиран от О
Оперативна програма
пр
„Ин
новации и коннкурентоспоссобност“,
съфинансиррана от Евро
опейския съю
юз чрез Европейския фонд за регионалнно развитие.

