На 4 март 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за
безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на
капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”.
Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Сима-Михов“
ЕООД чрез инвестиции в модерно оборудване за подобряване на производствения капацитет,
повишаване на качеството, реализиране на продукция с по-висока добавена стойност и
засилване на експортния потенциал на предприятието. Специфичните цели са:
- Подобряване на производствените процеси, оптимизиране на производствената верига
и повишаване на производствения капацитет чрез внедряването на съвременно
високопроизводително оборудване;
- Подобряване на качеството на произвежданите изделия и реализиране на продукти с
по-висока добавена стойност и специални изисквания по отношение на размера и грамажа им;
- Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на факторите за производство в
предприятието и намаляване на производствените разходи за едница изделие;
- Подобряване на пазарните позиции, засилване на експортния потенциал на
предприятието и постигане на пазарна устойчивост.
Те ще бъдат постигнати чрез закупуването на ново оборудване след провеждане на
процедурa за избор на изпълнител съгласно актуалните изисквания, регламентирани в
ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. Внедряването на предвидената в рамките на проекта
шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне, оборудвана с устройства за подкачване и
сушене на материала и темпериращи устройства за инструментите ще допринесе за увеличаване
на производствения капацитет и технологичните възможности на предприятието за изработка
на малки прецизни детайли с максимално тегло до 54 гр. Вследствие подобрената й
функционалност и специализиран софтуер за управление, ще се подобри прецизността на
обработка на всички видове термопласти, ще се намали технологичния отпадък и
производственото време за един детайл, ще се повиши качеството на продукцията, ресурсната
ефективност и ефикасност на производствения процес.
От съществено значение за предприятието е възможността чрез новата машина да
отговори на високите изисквания на чуждестранните си контрагенти към изпълнението на
прецизни пластмасови изделия със специфични размери и грамажи, да оползотвори наличния
пазарен потенциал и да реализира повече експортно-ориентирани продукти с по-висока
добавена стойност.
При изпълнението на всички дейности, залегнали в АДБФП предприятието ще
съблюдава принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и
ефективност на вложените средства, ще прилага принципите на хоризонталните политики на
ЕС за равнопоставеност, недопускане на дискриминация и устойчиво развитие, както и ще
спазва изискванията и приложимите правила за информиране на обществеността за получената
финансова подкрепа и публичност на изпълнявания проект.
Проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”
е с краен срок на изпълнение до 04.03.2021 г. и се изпълнява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

