Проект № BG16RFOP002-2.001-0032-C01 „Повишаване на производствения капацитет и
експортен потенциал на "ЕЛАНА-ХАРТ" ООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 820 000.00 лв., а стойността на
безвъзмездната финансова помощ е 492 000,00 лв. и представлява 60% от очакваните допустими
разходи. Европейското съфинансиране е на стойност 418 200,00 лв., а националното съфинансиране –
73 800,00 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя съгласно условията на Регламент /ЕС/
№651/2014 на Комисията и представлява регионална инвестиционна помощ по смисъла на чл.14 от
същия Регламент.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на производствения капацитет и експортен потенциал на
"ЕЛАНА-ХАРТ" ООД.
Специфични цели:
1. Разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието чрез доставка и въвеждане в
експлоатация на Плетачна машина за производство на Рашел мрежи и Машина за производство на
чували на ролка с бандерол.
2. Подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез доставка
и въвеждане в експлоатация на Рециклираща и гранулираща машина и Екструдер.
3. Нарастване на средната производителност на труда през трите години след реализация на
инвестицията спрямо производителността на труда през 2014 г. с повече от 15%.
4. Увеличение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията с над 60%
спрямо 2014 г.
5. Повишаване на ефективността на производствените разходи вследствие на инвестицията с над
4% спрямо тези през 2014 г.
Целите на проекта напълно отговарят на Специфична цел 2.2. Повишаване на
производителността и експортния потенциал на българските МСП от Оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Очакваните в тази Специфична цел резултати, а именно
постигането на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на
българските МСП с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал напълно
съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект. В проекта се предвижда повишаване
на производствения капацитет на "ЕЛАНА-ХАРТ" ООД чрез разнообразяване на асортимента от
продукти на предприятието, въвеждайки в експлоатация модерно технологично оборудване - Плетачна
машина за производство на Рашел мрежи и Машина за производство на чували на ролка с бандерол.
Новото оборудване ще доведе до увеличаване на производството с над 700 тона произведена продукция
и приходи от износ в размер на 5 077 000 лв. през 2019 г. Новото технологично оборудване ще повиши
рязко производителността, като през 2019 г. тя ще достигне над 120 000 лв. на заето лице. Проектът
предвижда и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез
доставка и въвеждане в експлоатация на Рециклираща и гранулираща машина и Екструдер. С
въвеждането на тази технология ще се намали обема на технологичния отпадък, който фирмата сега е
принудена да предава за третиране на външни субекти. С тези две машини ще се преработва тази част от
технологичния отпадък, подлежащ на рециклиране и влагане отново в производството. По този начин
фирмата ще намали с 16% обема на отпадъка, който предава за третиране на външни субекти. Освен
това, с новата машина за рециклиране и гранулиране фирмата ще има възможност да преработва
отпадъци от опаковки, генерирани в търговски обекти и други доставчици. С реализацията на проекта
"ЕЛАНА-ХАРТ" ООД ще си гарантира устойчив растеж и висока конкурентоспособност на българския
и международния пазар.
ДБФП е подписан на 20.06.2016 г. и е с продължителност 12 месеца.
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