На 23 декември 2015 г. „Балдим-Федерн“ ООД сключи с Управляващия орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договор за безвъзмездна
финансова помощ (ДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на производствения
капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент“.
Общата цел на проекта е подобряване на конкурентоспособността на „Балдим-Федерн“
ООД на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за повишаване на
производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието. Нейното
осъществяване ще бъде обезпечено чрез изпълнението на всички предвидени в ДБФП дейности
и постигането на следните специфични цели:
- Подобряване на производствените процеси и повишаване на производствения
капацитет;
- Разнообразяване на асортимента на предприятието с нови продукти с висока добавена
стойност и качество;
- Постигане на по-висока производителност, ресурсна ефективност и ефикасност на
производствения процес чрез внедряване на нови технологии;
- Увеличаване на експортния потенциал и подобряване на пазарните позиции на
предприятието.
След провеждане на процедура за избор на изпълнители съгласно изискванията на
Постановление на МС № 118/20.05.2014 г., ще бъдат закупени нови високопроизводителни и
измервателни машини и съоръжения. След въвеждането в експлоатация на новото оборудване
„Балдим-Федерн“ ООД ще постигне следните резултати: повишаване на капацитета и
технологичната обезпеченост на производството, разнообразяване на продуктовия асортимент и
безупречно качество на изделията, подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на
технологичния процес. Същевременно, внедряването на новото оборудване е предпоставка за
устойчивото развитие на компанията, чрез оползотворяване на благоприятните възможности и
експортния потенциал, разширяване на пазарното присъствие и клиентската листа с нови и
перспективни контрагенти.
При изпълнението на всички дейности по проекта предприятието ще съблюдава
принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на
вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на ЕС за
равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще спазва
изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената
финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия
асортимент“ на „Балдим-Федерн“ ООД е с краен срок на изпълнение до 23.12.2016 г. и се
финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално
съфинансиране.

