„Аполо“ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.040-1020-C01 от 21.02.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет - изпълнение на проект:
„Повишаване на производствения капацитет на „Аполо“ ООД чрез закупуване на машини за производство на
специализирано облекло“.
Настоящото проектно предложение цели да подобри производствения капацитет на „Аполо“ ООД чрез
закупуване и въвеждане в експлоатация на следните дълготрайни материални активи, необходими за
производството на облекло:







1 бр. настилачна количка;
1 бр. настилачна маса;
1 бр. машина за рязане на настил;
2 бр. флатлог;
3 бр. едноиглов двуконечен грайферен автомат за програмируеми шевове;
1 бр. манекен за крайно гладене.

Закупуването на описаните ДМА ще се осъществи със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 531 889 лв., от които 372 322.30 лв.
безвъзмездна финансова помощ (316 473.96 лв. европейско и 55 848.34 лв. национално съфинансиране) и 159
566.70 лв. собствено съфинансиране.
Обща цел на проекта:
Общата цел на проектното предложение е чрез закупуването на предвидените дълготрайни материални
активи да се повиши качеството на продукцията на "Аполо" ООД, както и да се съкрати времето за нейното
производство, което да доведе до по-големи обеми на производство. Допълнително, новите машини ще
подпомогнат развойната дейност на компанията, позволявайки разработки на нови технологии и модели,
които да задоволят специфичното търсене на специализирано облекло. Това ще позволи на Дружеството да
увеличи пазарния си дял и да максимизира своята печалба. Допълнително, всяка една инвестиция в
производствено предприятие е добър признак за неговото развитие и това стимулира персонала към подобра и ефективна работа, знаейки че мениджмънтът има ясна идея за бъдещето.
Специфични цели на проекта:






Повишаване на производителността на кандидата. Със закупуването на горепосочените девет на брой
ДМА, ще се повиши количеството на произвежданата продукция за единица време, което ще позволи
поемането на по-големи поръчки и намаляване на сроковете за изпълнение, в допълнение с повисоко качество на произведеното облекло.
Увеличаване на нетните приходи от продажби. В резултат на подобрения производствен капацитет на
Аполо, производството на по-висококачествена продукция и възможността за поемане на повече
поръчки, Дружеството ще увеличи своите нетни приходи от продажби, което е и един от основните
индикатори по настоящата процедура.
Увеличаване на приходите от износ. Един от основните проблеми за реализиране на износ от
България е фактът, че в другите държави търсенето обикновено е много по-голямо от това у нас и
често българските производители нямат производствения обем, необходим да го покрият. Кандидатът
има установени канали за износ, реализирайки приходи от експортна дейност за всяка от последните
4 години. Подобряването на производствения капацитет на Дружеството ще помогне за сключването

на по-мащабни договори за износ, като това ще увеличи приходите от износ на кандидата, което е
друг от основните индикатори по настоящата процедура.
Резултати по проекта:
Този документ ще бъде допълнително и своевременно актуализиран с резултатите по проекта.

Проект BG16RFOP002-2.040-1020-C01, Повишаване на производствения капацитет на "Аполо" ООД чрез закупуване на машини за
производство на специализирано облекло , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата
подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от „Аполо“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на ЕС и УО.

