Имаме удоволствието да Ви информираме, че "Колор принт БГ" ЕООД сключи
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
Проект "Подобряване на производствения капацитет в "Колор принт БГ" ЕООД", финансиран
от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта
е: 158 297.20 лв., от които 94 186.83 лв. европейско и 16 621.21лв. национално съфинансиране.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
„Колор принт БГ“ ЕООД е създадена през 2004 г., като вече 15 години се развива в сферата на
производство и търговия с печатни произведения. Основната дейност на компанията е предпечат,
графично и авторско визуално оформление на изделията, печат на каталози, брошури, проспекти,
рекламни материали,визитки и други свързани продукти, като през годините се превръща в една
от водещите компании в този бранш в Пловдив и региона.
Разширяването на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на външните
пазари, характеризиращи се с висок интензитет на конкурентната борба, налагат непрекъснато
подобряване на производствения процес с цел да отговаря на актуалните тенденции на
производство в бранша, в динамиката на развитие на потребителското търсене и изисквания към
крайните продукти.
С оглед на това се предвижда реализацията на настоящия проект, имащ за основна цел
подобряване на производствения капацитет на предприятието чрез оптимизиране на
производствените процеси, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния му
потенциал.
Проектът ще се осъществи чрез изпълнението на следната дейност /част 1 и 2/:
Дейност за подобряване на производствения капацитет, представляваща инвестиция в ДМА
Плоско - режещ плотер; Цветна дигитална печатна система; Хидравлична гилотина; Лазерен
гравир, водеща до подобряване на производствените процеси, намаляване на производствените
разходи и подобряване на предлаганите продукти.
Проектната дейност и очаквани резултати ще допринесат за ефективно преодоляване на
проблемите и ограниченията пред развитието на дружеството и повишаване на неговата
конкурентоспособност, свързани с липса на достатъчен производствен капацитет, използване на
остарели технологи и оборудване и високо производствени разходи, както и по-ниско качество на
произвежданите продукти. Проектът попада и в приоритетите на настоящата процедура, свързани
с тематично (съответствие с ИСИС) и регионално приоритизиране, както и липса на опит на
„Колор принт БГ“ ЕООД в участието в процедури по ОПРКБИ и/или ОПИК.
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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 "Колор принт БГ" ЕООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

ЦЕЛИ:
Основната (обща) цел на настоящия проект е:
Да се подобри производственият капацитет в "Колор принт БГ" ЕООД с цел повишаване на
неговата конкурентоспособност и засилване на експортния му потенциал.
Специфичните цели (СЦ) на проекта са:
СЦ 1: Да се подобри производственият процес и да се увеличи производителността на
предприятието с оглед удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на
предпоставки за разширяване на пазарните позиции, вкл.международните.
СЦ 2:Да се осигурят необходимите предпоставки за подобряване качеството на предлагани
продукти,с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания.
СЦ 3:Да се намалят производствените разходи с цел оптимизация на производствения процес и
удовлетворяване пазарните изисквания.
СЦ 4:Да се внедрят нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична
пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара.

РЕЗУЛТАТИ:
Резултати от изпълнение на Дейност за подобряване на производствения капацитет на
кандидата /част 1 и 2/:
Реализацията на проекта ще доведе до постигане на следните конкретни количествено-измерими
резултати, свързани с подобряване на производствения капацитет, повишаване
конкурентоспособността на дружеството и осигуряващи по-успешното му присъствие както на
националния, така и на външните пазари чрез:
- Увеличение обема на производството по линия на реализацията на инвестиция в Плоско - режещ
плотер - 1 бр., Цветна дигитална печатна система (дигитална преса) - 1 бр.; Хидравлична гилотина
(машина за рязане на хартия) - 1 бр. и Лазерен гравир - 1 бр. при оптимални други условия минимално увеличение на капацитета до 25%;
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- Подобрен производствен процес посредством закупени и въведени в експлоатация ДМА,
свързана с разширяването на капацитета на съществуващия стопански обект;
- Подобрено качеството на предлагани продукти, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите
пазарни изисквания посредством закупени и въведени в експлоатация ДМА;
- Намалени производствените разходи с цел удовлетворяване на нарастващите пазарни
изисквания, посредством закупени и въведени в експлоатация енергиино и ресурсно ефективни
ДМА;
- Внедрени нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес - посредством закупени и въведени в експлоатация ДМА;
- Средно увеличение на производителността с 39.10 % за период от 2 фин.год. след изпълнението
на проекта в сравнение с тази през 2017 г.;
- Вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията 15.48 %;
- Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани приходи от износ в
следствие на реализацията на планираната инвестиция с над 25 % за период от 2 фин. год. след
изпълнението на проекта;
- Повишена конкурентоспособност на предприятието на националния и външните пазари и
повишен експортен капацитет благодарение на създадените предпоставки за разширяване на
пазарния дял на дружеството благодарение на подобрения производствен процес и създадените
технологични възможности за изпълнение на поръчки в кратки срокове, при конкурентна цена и
високо качество;
- Постигнато подобряване конкурентоспособността на дружеството и неговата ефективност чрез
внедряването на модерно технологично оборудване,оптимизиращо
производствения процес и водещо до минимизиране използването на суровини, до постигане на
пряк положителен ефект върху природните ресурси и съответно-водещо
до подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност;
- Минимизиран риск от брак на готова продукция в следствие на инвестицията в ДМА;
- Създадени предпоставки за намаляване на себестойността на произвежданите продукти в
комбинация и със значителното намаление на необходимото време за производство;
- Повишена прецизност на изработените продукти посредством електронна настройка на
изработката;
- Занижаване на грешките в следствие от човешкия фактор посредством автоматизацията на
процесите.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект № BG16RFOP002-2.040-1149 “Подобряване на производствения капацитет в "Колор принт БГ" ЕООД“,
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Project № BG16RFOP002-2.040-1149"Improvement of production capacity in COLOR PRINT BG Ltd.", financed by
the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", co-financed by the European Union through the
European Regional Development Fund.
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 "Колор принт БГ" ЕООД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.”

