Компания „ДЕККО" ЕООД изпълни успешно проект BG16RFOP0022.001-1111 „Подобряване на производствения капацитет и експортния
потенциал на ДЕККО ЕООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване
на производствения капацитет в МСП“.
Реализацията му бе възможна благодарение на финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет. Общата стойност на
проекта е 468 195 лв., от които 179 084,59 лв. европейско и 31 603,16
лв. национално съфинансиране. Останалите 55 % от общите разходи по
проекта бяха осигурени от "ДЕККО" ЕООД.
„ДЕККО” ЕООД е дружество, създадено в средата на 1995 г. Основната дейност
от няколко години насам е производство на осветителни тела и системи за
оборудване на офиси, магазини, хотели, ресторанти и др. търговски обекти,
банкови офиси, жилищни сгради, паркове и градини. Компанията е създадена
по подобие на малките семейни фабрики в Италия, стремящи се към утвърдени
пазарни позиции благодарение на високо и постоянно качество, лоялни и
градивни взаимоотношения с доставчиците си, клиентите, служителите и
необходимото внимание към заобикалящата ни среда. Понастоящем фирмата е
сред водещите производители и доставчици на осветление от високия
технологичен и ценови клас в България. От 2014 г. насам „ДЕККО” ЕООД
успешно осъществява износ на продукция си на европейския пазар чрез
вътрешно-общностни доставки за Холандия. Компанията работи на проектен
принцип, с индивидуален подход към всеки клиент.
По
проекта
бяха
доставени
и
въведени
в
експлоатация
4
бр.
металообработващи
машини:
CNC
Хидравлична
абкант
преса,
Лентошлифовъчна и полираща машина, Вертикален обработващ център и
Профилоогъваща машина.
С въвеждането в експлоатация на описаното оборудване са осигурени следните
ползи за предприятието:
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•

Повишен производствен капацитет на предприятието;

•

Повишена ефективност на процесите и
извършващите се производствени операции;

•

Подобрени качествени характеристики на продукцията, посредством
автоматизация на процесите и по-голяма прецизност, чрез премахване на
ръчно извършващите се дейности по рязането и огъването на
материалите;

•

Намалена себестойност на продукцията, посредством съкратено време за
производство,
намалени
производствени
разходи
и
повишена
ефективност на работа;

•

Увеличени приходи от продажби на продукция;

•

Постигнат производствен капацитет за удовлетворяване на пазарните
обеми на търсене;

•

Създадени предпоставки за устойчиво производство и заетост;

премахване

на

външно

Новото оборудване ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните
фактори, обуславящи конкурентоспособността на бенефициента, като ниво на
материално-техническата база, оптимизация на ресурсното обезпечаване,
ефективност на производството и качество на произвежданата продукция.
Успешното изпълнение на проекта по процедура BG16RFOP002-2.001
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ограничава
брака и оптимизира използването на суровини и природни ресурси.
В рамките на цялостното изпълнение на проекта, наблюдение и контрол
бяха осъществявани от експерти. В съвместната ни работа срещнахме
компетентност и пълно съдействие, което подпомогна значително успешното
изпълнение на проекта.
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