Фирма „Тони Фил” ООД – бенефициент по ОП „Иновации и
конкурентоспособност: 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз,
чрез Европейския фонд за регинално развитие, изпълнява проект №:
BG16RFOP002-2.001-1041-C01 “Въвеждне на иновативно оборудване в
„Тони Фил” ООД.
Основната цел на проекта е в пълно съответствие със специфичната цел на Инвестиционен
приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК, а именно - повишаване на
производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на компанията.
Инвестиционното направление изцяло покрива допустимите дейности по настоящата процедура,
като с новозакупеното оборудване ще бъде постигнато:
- подобряване на производствения процес;
- добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти;
- разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието;
- внедряване на изцяло нова технология за подобряване на ресурсната ефективност и
ефикасност в производствения процес;
Проектното предложение е съобразено с постигане на по-висока степен на внедряване на
усъвършенствана ехнология - чрез иновативен метод, оптимизация на производствения процес и
производствените вериги, с цел развитие и разширяване на компанията. Закупуването на
иновативната автоматизирана система пряко влияе за развиване на дейността на дружеството.
Внедряването на технологията е в пълно съответствие и със средносрочната и дългосрочната
стратегия за развитие за разширяване на фирмата, чрез: предлагане на нови продукти и
разширяване сферата на дейсвие от национално на международно ниво. Предвидените за
реализация инвестиционни намерения в настоящото предложение напълно покриват целите и
стратегиите за развитие на фирмата, и ще окажат съществено влияние за подобряване на
производствения капацитет, достигане на висока степен на интернацинализация, повишаване
степента на рерурсна интензивност на производството и прилагане на нови технологии.
Закупуването на автоматизирана система за производство на торби за
прахосмукачки от нетъкан текстил, чрез ултразвуково спояване ще доведе до съвсем нов
начин на производство, основавайки се на много по-ефективни и ефикасни процеси.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат подобрени показателите: вътрешна
норма на възвръщаемост, производителност, приходи от износ, ефективност на
производствени разходи и ще бъде повишена конкурентоспособността на „Тони Фил” ООД.
Общата стойност на проекта възлиза на: 285 880.00 лева, от които: 170 098.60 лева
Европейско финансиране, 30 017.40 лева – национално финансиране.
Начална дата на проекта: 09.02.2016 г.
Крайна дата на проекта: 09.02.2017 г.
-------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------Проект BG16RFOP002-2.001-1041-C01 от 09.02.2016 г. „Въвеждане на иновативно оборудване в „Тони
фил” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.,
съфинансирана от Евреопейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Тони фил” ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

