Бенефициент: „Амек Тойс” ООД
Номер на договора: BG16RFOP002-2.001-0364-С01
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД“
Обща стойност: 673 405.00 лв., от които 400 675.98 лв. европейско и 70 707.52 лв. национално
съфинансиране.
Начало: 20.06.2016г.
Край: 20.03.2017г.
Място на изпълнение на проекта: с. Труд
Главна цел на проекта е: Подобряване конкурентоспособността на „Амек Тойс” ООД чрез повишаване
на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието.

Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване на производствените процеси, което да доведе до увеличен производствен
капацитет и затвърдени и разширени пазарни позиции, включително в област на Иновационната
стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии, чрез добавена нова група потребители.
2. Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес, което да доведе до намаляване на количеството на използвания в
производството плат и увеличена добавена стойност на продукцията.
Планираните дейности, чрез които ще се постигнат посочените специфични и обща цел са:
1.
Дейност за подобряване на производствените процеси
2.
Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес.

За изпълнение на дейностите ще бъде закупено и въведено в експлоатация съвременно
високотехнологично оборудване и софтуер.
В резултат на изпълнението на посочените дейности „Амек Тойс” ООД ще постигне следните резултати:
1. Подобрени 2бр. производствени процеси и увеличен с 50% производствен капацитет;
2. Подобрени експортни позиции: + 40% реализирани приходи от продукция на външен
пазар(спрямо 2014г.);
3.
Подобрени пазарни позиции в страната: + 56% реализирани приходи от продукция на
вътрешен пазар(спрямо 2014г.) включително в област по ИСИС: нови технологии в креативните и
рекреативните индустрии;
4. Подобрена ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес: намаляване на
количеството на използвания в производството плат и като следствие- намалени разходи за
производствена дейност.
Чрез реализацията на проекта, респективно постигане на заложените цели „Амек Тойс” ООД ще
подобри конкурентоспособността си и ще си осигури стабилно пазарно присъствие при най-адекватното
съотношение между разходи и ползи.

Проект BG16RFOP002-2.001-0364-С01- „Повишаване конкурентоспособността на "Амек Тойс" ООД“
Този документ е създаден 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
на документа се носи от „Амек Тойс“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

