ТИСИНА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0081-C01 за предоставяне на
финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“.
Настоящото проектно предложение предвижда материална инвестиция в активи, които да
разширят производствения капацитет на предприятието и да подобрят производствените
процеси. Ще се преодолеят проблеми в производството, ще се осигури спестяване на
основни ресурси, ще се елиминира ръчен труд и ще се подобри качеството на крайните
изделия. Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния
пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична
област "Мехатроника и чисти технологии" на ИСИС, защото включва инвестиции в
системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в
производството. Ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което
очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и
нарастване на производителността.
Основната цел на проектното предложение е да допринесе за подобряване на
производствения процес и да засили експортния потенциал на ТИСИНА ООД чрез
инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи
на компанията да стане по-конкурентоспособна на българския пазар и да заеме стабилни
позиции на международния пазар. За постигането й кандидатът си поставя следните
специфичните цели:
•Разширяване на капацитета за производство на чугунени отливки и оптимизация на
процесите в леярната, чрез инвестиции в активи, които преодоляват тесните места в тази
част на процеса.
•Повишаване на капацитета на компанията за механична обработка, посредством
внедряване в производството на оборудване, което подобрява ефективността в операции
струговане, пробиване и фрезоване.
•Повишаване на качеството на произвежданите продукти чрез закупуване на ДМА, които
усъвършенстват процесите в двете основни фази на производството.
•Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност
в производство, чрез инвестиция в активи, които спестяват суровини, материали и
енергия.
•Оптимизация на производствените процеси и постигане на ритмичност на цялото
производство на компанията, което ще направи сроковете за изпълнение предвидими и полесно управлявани.
•Разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови типове клиенти в
национален и международен мащаб и чрез привличане на онези поръчки от настоящите
клиенти на дружеството, които към момента няма възможност да изпълнява.
Обща стойност на проекта: 1 071 000,00 лв., от които 637 245,00 лв. европейско и 112
455,00 лв. национално съфинансиране.
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