Приключва изпълнението на голям проект с европейско финансиране за разширяване на
производствения капацитет на „Пластформ“ ООД, гр. Габрово посредством изпълнение на
мерки за енергийна ефективност
„Пластформ“ ООД, гр. Габрово приключва изпълнението на проект „Разширяване на
производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на
"ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност", финансиран
по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0668-C01 от 17.08.2017 г. по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът цели постигане на
устойчив растеж и повишена конкурентоспособността на предприятието посредством изпълнение
на пакет от енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност и разширяване на
производствения капацитет.
На 15 ноември 2018 г. се проведе финалната пресконференция за представяне на резултатите от
изпълнението на проекта. Реализираните инвестиции за над 2,85 млн. лева обхващат доставка на
10 нови високотехнологични шприц- и раздувни машини, и инсталации, с които се намаля
енергийната интензивност на производството и се повишава ресурсната ефективност на
предприятието. Във фирмата е внедрена и сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
система за енергиен мениджмънт на производствените процеси. Повишената производителност
позволява увеличаване на пазарния дял на основните изделия, в т.ч. и на международните пазари.
Високопрецизните машини, прилагащи безотпадни технологии и използващи рециклирани
материали, чувствително подобряват качеството на произвежданата продукция и водят до
намаляване на разходите за преработка на технологичен брак. По този начин значително се
намалят емисиите от вредни газове и се съхранява околната среда. Реализацията на проекта води
също до разкриване на нови работни места.
Тази публикация е създадена по проект BG16RFOP002-3.001-0668-C01 „Разширяване на
производствения капацитет за устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на
"ПЛАСТФОРМ" ООД посредством изпълнение на мерки за енергийна ефективност" с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието й се носи от „Пластформ“ ООД и при никакви обстоятелства не
може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Управляващия орган.
Снимки от събитие
Презентация пресконференция
Албум машини

