
Считано от 20.06.2016 г., ФИЛИКС-М ЕООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0139-C01. Проектът „Подобряване на производствения
капацитет  и  засилване  на  експортния  потенциал  на  ФИЛИКС-М  ЕООД“  се  финансира  по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), като срокът за
неговото изпълнение е 8 месеца. Общата стойност на проекта е в размер на 1 006 360.34 лева,
като  размерът  на  безвъзмездната  финансова  помощ е  70% или  704 452.24  лeвa.  Съответно,
размерът  на  европейското  съфинансиране  на  проекта  възлиза  на  598 784.40  лeвa,  а  на
националното съфинансиране – 105 667.84 лeвa. 

С договорената БФП дружеството планира да извърши инвестиции в машини и оборудване, чрез
които  ще  се  постигне  подобряване  на  производствените  процеси  и  внедряване  на  нови
технологии  за  ресурсна  ефективност  и  ефикасност  в  производствения  процес.  Цялостното
изпълнение на всички дейности ще доведе до успешно реализиран и финансиран проект, както
и  до  повишаване  на  производствения  капацитет,  конкурентоспособността  и  имиджа  на
дружеството. С новото технологично оборудване фирмата ще достигне ново много по-високо
технологично  и  техническо  ниво,  ще  навлезе  в  нова  пазарна  ниша,  ще  се  повиши
производителността  на  труда,  ще  се  оптимизира  процеса  на  работа  и  качеството  на
произвежданите продукти. 

Основната цел на проекта е повишаване на експортния потенциал на дружеството посредством
повишаване  на  производствената  ефективност  и  стабилно  противостоене  на  основните
конкуренти чрез инвестиции в ново технологично оборудване. Реализацията на дейностите по
проектната инвестиция ще допринесе за постигане на следните специфични цели, които от своя
страна ще реализират основната цел на проектното предложение:

1. Обновяване на производствените мощности и технологичния процес; 

2. Превръщането  на  фирмата  в  гъвкава  инженерингова  структура,  която  обединява
проектирането и производството на базови елементи за електрониката, търговията и останалите
инженерингови  услуги.  Основен  приоритет  е  надеждното  и  комплексно  обслужване  на
клиентите; 

3. Внедряване  на  съвременна  технология  на  производство,  осигурена  с  необходимото
усъвършенствано оборудване, оказваща положително въздействие върху качеството на цялата
продукция; 

4. Повишаване на производствената ефективност посредством оптимизиране на разходите,
което  ще  подпомогне  организацията  да  добие  добри  позиции  на  предпочитан  и  лоялен
доставчик на различни детайли за редица предприятия, работещи в областта на електрониката и
роботиката;  

5. Намаляване сроковете за производство и доставка, по-качествено и срочно изпълнение на
ангажиментите към клиентите; 
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6. Увеличаване  на  производителността,  оптимизация  на  производството,  водещи  до
подобряване на финансовите показатели.
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