Днес, 15.02.2016 г., министърът на икономиката Божидар Лукарски официално връчи
подписания договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен по процедура
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 със СИМЛОДЖИК ЕООД.
Проект

Подобряване на производствения капацитет на СИМЛОДЖИК
ЕООД

Бенефициент

СИМЛОДЖИК ЕООД

Обща стойност

1 010 000 лв., от които 600 950 лева европейско и 106 050 лева
национално съфинансиране, 303 000 лева собствено участие.

Място на изпълнение

град Пловдив

Начало

09.02.2016 г.

Край

08.02.2017 г.

В изпълнение на проекта ще се закупят следните активи:
1. Машинен център;
2. CNC струг;
3. Нишкова ерозия.
Основната дейност на СИМЛОДЖИК ЕООД е изпълнение на комплексни проекти в областта
на процесната автоматизацията. Фирмата предлага: проектиране и изработка на инженерингови
решения с висока степен на автоматизация - промишлени програмируеми контролери, PC
базирани контролери и DCS системи от най-висок клас, гаранционна и извън гаранционна
поддръжка, производство на автоматизирани системи за управление, на електрически табла,
нестандартни механични възли, сензори и транспортни системи. Извършва проектиране,
асемблиране, тестване и доставка на платки и електронни изделия.
Развитието на технологиите налагат въвеждането на нови машини, за да се подобрят
съществуващите продукти, да се осъвременят и оптимизират производствените процеси. Целта
спестяване на време, ел. енергия и материали, водещи до съкращаване на производствени
разходи, при запазването на постоянно високо качество на крайните продукти и услуги.
Настоящият проект е логично продължение на инвестиционната политика за растеж и
разширяване на капацитета на фирмата. С неговата реализация ще се повиши производствения
капацитет и експортният потенциал. Чрез предвидените инвестиции в ДМА, се цели
подобряване на съществуващите продукти и внедряване на нови технологии за ресурсна
ефективност и ефикасност в производствения процес.
Очакваните резултати от реализацията на проекта са свързани с увеличаване на
производствения капацитет, засилване на експортния потенциал, и подобряване на пазарното
присъствие на дружеството.
Целите на проекта представят общата рамка и визия как в условията на нарастваща
конкуренция и глобализация СИМЛОДЖИК ЕООД може да подобри конкурентните си
позиции и да съдейства за устойчивото икономическо развитие на българската икономика.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект BG16RFOP002-2.001-1170 „Засилване на експортния потенциал на СИМЛОДЖИК ЕООД“, финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

