Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014 – 2020
Приоритетна ос 2 : „Предприемачество и капацитет за растеж на
МСП”
Процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП”

Фирма „СТАНИ - 89“ ООД
произвежда дамски чанти от
естествена кожа на ишлеме,
които
изцяло
изнася.
Производствената база на
предприятието
е
в
гр.
Пловдив.

ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА „СТАНИ – 89“ ООД“
Номер на договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-0298-С01
Обща стойност на договорираните средства по проекта: 730 000 лв.
Обща стойност на договорената безвъзмездна финансова помощ: 438 000 лв.
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Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет на „Стани – 89“
ООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи – производствено оборудване,
които водят до подобряване на производствените процеси и внедряване на нови
технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения
процес. Чрез закупените по проекта: Машина за рязане на кожа с ЦПУ, Машина за рязане
на спомагателни материали и кожа с ЦПУ и Автоматизирана машина за настилане на
спомагателни материали преодоляват така наречените „тесни места“ в производствения
процес, които лимитират капацитета на производството - операциите по настилане на
спомагателни материали и рязане на естествена кожа и спомагателни материали.
Специфичните цели на проекта са:





Повишаване на производствения капацитет на предприятието и увеличаване на
нетните приходи от продажби;
Засилване на експортния потенциал и увеличаване на обема на износа;
Повишаване на ефективността на производствените разходи;
Нарастване на производителността.

Статус на проекта:
Бенефициентът е отчел изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето
на Финален отчет и подаване на искане за финално плащане. Финалния отчет е подаден
на 18.05.2017 г. Финалния технически отчет е одобрен. Доставеното по проекта
оборудване е верифицирано. Общата сума на отчетените от бенефициента допустими
разходи е 658 770 лева, а размерът на безвъзмездната помощ е 395 262 лева.

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:



Подобрени производствени процеси в предприятието;
Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес.
В заключение, устойчивото използване на резултатите от настоящия проект ще
позволи на дружеството да надгради и допълни получените резултати с изпълнението на
нови проекти. Като резултат постигането на устойчивост на производството ще спомогне
за повишаване на производствения капацитет на предприятието и засилване на
експортния потенциал и увеличаване на обема на износа.
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