Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007-2013
Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на
благоприятна бизнес среда”
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни
предприятия”

ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА РИНКО-ИНТЕРИОР
ЕООД ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ И
ДИВЕРСИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА”
БЕНЕФИЦИЕНТ: „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД
Обща стойност на допустимите разходи: 1 422 400,00 лв.
Обща стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 848 940,00 лв.

Закупено по проекта оборудване: хидравлична ножица, фурнироснаждаща машина,
автоматизирана пресова линия, циркуляр, широколентова шлайфмашина, роботизирана
линия за нанасяне на UV покрития, камера сушилня и подготвителна шлайф зона, горна
шлифовъчна машина и компресор.
Обща цел на проекта: повишаване конкурентоспособността на “РИНКО-ИНТЕРИОР”
ЕООД, посредством инвестиционна подкрепа за технологична модернизация на
производството на компанията.
Специфични цели на проекта:


разширяване на производството и производствения капацитет на “РИНКОИНТЕРИОР” ЕООД, посредством закупуване на технологично оборудване за
производство на мебели от естествени материали;






намаляване на разходите за производство и себестойността на продуктите чрез
внедряване на нова и високопроизводителна техника;
диверсификация на продукцията чрез добавяне на нови продукти – мебели от
естествени материали – фурнир и плоскости от дървесно-влакнести частици МДФ;
разширяване на пазарните позиции;
подобряване на условията за работа и заетостта в компанията.

Ползи за бенефициента от изпълнението на проекта:
В резултат от изпълнението на проекта, фирмата е постигнала следното:







диверсификация на продукцията;
увеличаване на производствения капацитет на фирмата;
намаляване на разходите за производство и себестойността на продуктите;
разширяване на пазарния дял и приходите от продажби;
открити 7 нови работни места;
оказано косвено позитивно влияние върху околната среда, осигурени равни
възможности – равенство между половете и превенция срещу дискриминация,
създадена заетост и увеличено използване на информационни и комуникационни
технологии.

След края на изпълнение на настоящия проект, „РИНКО-ИНТЕРИОР” ЕООД ще надгради
резултатите със сключването на нов договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ в рамките на процедура BG161PO003-2.1.06 “Технологична
модернизация в малки и средни предприятия”.

