На 15.12.2017 г. , с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „ДОМИНЕКС ПРО“ ЕООД, стартира изпълнението на
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.002-0156-C01 с наименование: „Мерки за енергийна ефективност в „Доминекс Про” ЕООД” по процедура
чрез подбор BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“
Обща цел на проекта е да допринесе за устойчив икономически растеж на „Доминекс Про” ЕООД, чрез въвеждането на съвременни технологични и екологични решения и подобряване на енергийната и
ресурсната ефективност.
Специфични цели на проекта са намаляване на енергийната интензивност на производството при разширяване капацитета на стопанския обект посредством инвестиране в енергийно ефективно и високо
производително технологично оборудване, подобряване на процесите по управление на енергията и контрол на енергопотреблението чрез въвеждане на Система за управение на енергията(СУЕ) в
съответствие с ISO 50001, подобряване на енергийната ефективност на собствени производствени сгради чрез изпълнение на мерки за саниране, подобряване на енергийната ефективност чрез
оползотворяване на отпадна топлина от компресорни машини.
Кратко описание: проектът на „Фаво“ АД има за цел изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и разширяване на капацитета на предприятието чрез инвестиции в ново
технологично оборудване с по-висока производителност, както и чрез въвеждане на система за енергиен мениджмънт. В дългосрочен план проектът ще доведе до постигане на по-устойчиво развитие и
значително засилване на конкурентоспособността на фирмата.
Постигнати резултати от реализирането на проекта: подобрeна енергийната ефективност и намалена енергоемкостта, подобрена ресурсната ефективност и спестени въглеродни емисии, подобрено
управление на енергийните ресурси в предприятието, постигнато оползотворяване на отпадна топлина, увеличен капацитет за производство на съществуващите продукти.
Потребности от реализиране на проекта: чрез пристъпване към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност ще има съществен принос към намаляване на енергийните разходи за производство
на единица продукция, подобряване на екологосъобразността на производството, увеличаване на капацитета за производство на съществуващата продукция и постигане на устойчивост и ефективност на
предприятието.
Бенефициент: “ДОМИНЕКС ПРО” ЕООД
Обща стойност: 3 079 061,00 лв., от които 1 308 600,91 лв. европейско и 230 929,59 лв. национално съфинансиране.
Начало: 15.12.2017 г. Край: 15.12.2019 г.
В тази връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП посочени в т. 3.5 и т. 4 от Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който представлява приложение 2.16 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, Ви информираме, че заключителна пресконференция – публично събитие, ще се проведе на 13.12.2019 г. (петък) от 16:30 часа
на адрес: Р България, област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ИЗТОЧНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – „Доминекс Про“ ЕООД.
Поканени да присъстват на пресконференцията са представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,
Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Русе (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), както и
всички заинтересовани лица и медии.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------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 по проект
№BG16RFOP002-3.002-0156-С01 „Мерки за енергийна ефективност в „Доминекс Про“ ЕООД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДОМИНЕКС ПРО” ЕООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

