Проект № BG16RFOP002-2.050-0004 „Повишаване конкурентноспособността
на МИНЕРАЛИ – М ООД чрез технологична модернизация”
Проектът ще се реализира по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., в
рамките на процедура процедура „BG16RFOP002-2.050 МИГ Белово, Септември,
Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП“ и е на обща стойност
387 298,51 лв. от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 90%
(348 568,66 лв. финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020
/ЕФРР и национален бюджет/) и 38 729,85 лв. финансирани от МИНЕРАЛИ – М ООД.
Срок за изпълнение на проекта: 18 месеца /21.02.2020 г. – 20.08.2021 г./
Цели на проекта:
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността на МИНЕРАЛИ - М
ООД чрез технологична модернизация, която ще позволи на фирмата да повиши
капацитета на производството си и да стартира производството на нови продукти.
Специфичните цели на проекта са:
чрез въвеждане в експлоатация на новозакупената съвременна и високотехнологична
машина
 да се повиши производствения капацитет;
 да се повиши качеството и прецизността на крайните продукти;
 да се повиши ресусрсната ефективност;
 да се намали енергоемкостта на производствения процес.
Основни етапи в изпълнение на дейностите за подобряване на производствените
процеси и за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната
ефективност и ефикасност в производствения процес:
 Сформиране на екипа и управление на проекта
 Визуализация и публичност
 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик
 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за рязане и
профилиране с цифрово управление на 5 интерполирани оси с въртяща се на
362° глава
 Счетоводна отчетност и вътрешен мониторинг.

Договор № BG16RFOP002-2.050-0004-C01/21.02.2020 г. „Повишаване конкурентноспособността на МИНЕРАЛИ – М
ООД чрез технологична модернизация” по Процедура № BG16RFOP002-2.050 „МИГ Белово, Септември, Велинград Подобряване на производствения капацитет в МСП” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за
регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МИНЕРАЛИ – М ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.

