ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В „КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ
ТРЕЙДИНГ” ООД
На 20 юни 2017 г., "Крепежи България Трейдинг" ООД организира заключителна
пресконференция, във връзка с изпълнението на дейностите по проект за "Разширяване
на производствения капацитет на Крепежи България Трейдинг ООД".
На информационният ден приситъваха представители на Областен
Информационен Център – Пловдив, партньори и контрагенти на бенефициента,
представители на „Тисен Круп Матириълс България”.
На събитието бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на
проекта. Посетителите имаха възможността да разгледат новнозакупената линия и да се
запознаят с нейните тхенически характеристики и работата й. „Благодарение на новите
съоръжения ще повишим производствения капацитет на дружеството с близо 30%“,
съобщи инж. Николай Христов, управител на „Крепежи България Трейдинг“ ООД. Той
допълни още, че закупените системи ще позволяват производството на изделия с
дължина до 1,20 м. като изработката на един детайл ще се извършва за по-малко от три,
четири секунди.
Информация за проведеният инфорационен ден е публикувана и на Единния
информационен портал, на адрес: http://www.eufunds.bg/plovdiv/item/17000-2017-06-2011-22-43
Проектът се изпълнява от "Крепежи България Трейдинг" ООД в рамките на
сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP0022.001"Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансиран от Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е
повишаване на конкурентните предимства и разширяване на пазарните позиции на
фирма "Крепежи България Трейдинг" ООД, чрез подобряване на производствения
капацитет и увеличаване на експортния потенциал на компанията. Общият бюджет на
проекта е на стойност 1 656 000 лева. 60% (993 900 лева) от общите допустими разходи
са безвъзмездно финансиране от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, от тях
844 815 средства от ЕФРР и 149 085 национално съфинансиране.
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Проект BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015 „Разширяване на производствения
капацитет на "Крепежи България Трейдинг" ООД”, финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи
от “ Крепежи България Трейдинг " ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.

