ПРОВЕДЕНА БЕШЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ОНЛАЙН РАБОТНА СРЕЩА ЗА
МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ НА ПЕЧАТНИЦА ДАРС
На 28.04.2020 г. /вторник/ от 14.00 ч. се проведе онлайн информационен ден
(заключителна работна среща за мултиплициране на резултатите от проект) относно
изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.0040078-C01/27.11.2018 г. между Министерство на икономиката и ЕТ “ДАРС-91-ДИМИТЪР
СЪБКОВ” по проект: „Подобряване на ресурсната ефективност в ЕТ „ДАРС-91ДИМИТЪР
СЪБКОВ”. Онлайн информационния ден се проведе с помощта на Скайп, като в него имаше 24
участника. По време на работната среща бяха представени основните параметри на проекта, като
се постави фокус върху иновативния процес, както и основните показатели за сравнение на
процеса с алтернативните решения. При провеждане на информационната работна среща се
отдели значително внимание на иновативния процес, предмет на внедряване по проекта, като се
постави акцент върху приложимостта му в различни печатници, както и се демонстрираха
закупените и въведени в експлоатация по проекта машини.
Закупуването на оборудването се осъществи със средства по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 2 499
594.91 лв., от които 1 499 956.95 лв. безвъзмездна финансова помощ (1 274 963.40 лв. европейско
и 224 993.55 лв. национално съфинансиране) и 999 637.96 лв. собствено съфинансиране.
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