Проведена заключителна пресконференция „БАЛДИМ-ФЕДЕРН” ООД
по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на
продуктовия асортимент”
по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност” 2014-2020

На 16 май 2017 г. (вторник), от 13:00 ч. „Балдим-Федерн” ООД проведе
заключителна пресконференция, на която представи изпълнения проект по ОПИК..

На присъстващите беше презентирана следната информация:
- Продължителност и краен срок на сключения договор за безвъзмездна
финансова помощ;
- Планирания и реално изразходвания бюджет след проведените тръжни
процедури;
- Стойността на безвъзмездната помощ, съответно европейското и националното
финансиране;
- Изпълнението на проекта – стъпка по стъпка;
- Срещнатите трудности при изпълнението на ДБФП;
- Начина на изпълнение на всички предвидени в договора дейности;

- Доставеното и въведено в експлоатация оборудване по проекта с неговите
технологични възможности;

- Примери за новите видове технически пружини и огъвни елементи, които вече
могат да се произвеждат и измерват в предприятието;

- Постигнатите заложени резултати;
- Изпълнените всички специфични цели на проекта;

- Постигането на общата цел за подобряване на конкурентоспособността на
фирмата на вътрешния и външни пазари чрез инвестиции в модерно оборудване за
повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на
предприятието;
- Предстоящите действия по приключването и отчитането на проекта пред
Управляващия орган.

След презентацията беше дадена възможност за заключителни думи от управителя на
фирмата и ръководител на проекта, както и за въпроси от аудиторията. Екипът по
проекта сподели всичко от своя опит при изпълнението на ДБФП, което би
представлявало интерес за потенциални бъдещи бенефициенти по ОП „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020.
Гости на пресконференцията бяха представители на Областен информационен
център – Ловеч, служители на „Балдим-Федерн”, както и заинтересовани лица от
частни фирми от региона и страната, работещи в различни сектори на икономиката.
Този документ е създаден по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване
на продуктовия асортимент” по договор BG16RFOP002-2.001-0228-C01 с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Балдим-Федерн” ООД и при някакви обстоятелства не може
да се приема ,че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган“
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