На 05.12.2018 г. "Артемис" ООД сключи Договор № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура
“Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на
ресурсите”.
Проектът е с наименование „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на
процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД " и има за обща цел
изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за производство
на изделия от лакирани алуминиеви и метални листи в "Артемис" ООД, което ще резултира в
съществено намаляване на брака и съответно крайните отпадъци в производството.Проектните
дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България
производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи",чрез което ще
бъде постигнато максимално ефективно оползотворяване на ресурсите в дружеството , чрез
значително оптимизиране на процесите и количествено намаляване на разхода на всички
основни суровини и спомагателни материали в технологичния цикъл на дружеството.
Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване на
ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък ,понижаване на разходите и
повишаване на капацитета за производство на капсули,

а от там и на цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието. С
оглед на горе изложеното, проектът изцяло кореспондира на целите на ОП „Иновации и
конкурентоспособност”, Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност",
Инвестиционен приоритет 3.2 Ресурсна ефективност и настоящата процедура за подбор на
проекти и целта на настоящата процедура - Повишаване на ресурсната ефективност на
предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

На 24.09.2019 г. ще бъде проведена конференция, по проект „Внедряване на пилотно
технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на
ресурсите в "Артемис" ООД, ДБФП №BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по процедура
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“ , финансирана Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На нея ще бъдат оповестени основните и специфични
цели за реализацията на дейности по проекта , които са свързани с изграждането на
устойчива система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от
лакирани алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис" ООД. Проектните
дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България
производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи".
Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване
на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък ,понижаване на
разходите и повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно
разширяване на производствения капацитет на предприятието.

Информационното събитие ще бъде проведено в комплекс Орбита от 14 часа , като на него са
поканени да участват представители на бизнеса и предприятия, осъществяващи същата или

подобна дейност и заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски
или браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в
рамките на проекта пилотна технология, както и представители на ОИЦ Шумен и
регионален сектор – Варна на ГД ЕФК, в качеството му на управляващ орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
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процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД , финансиран от Оперативна програма
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развитие.

На 24. 09. 2019 г. беше проведена конференция, по проект „Внедряване на пилотно технологично
решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД,
ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ , финансирана Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На нея бяха оповестени основните и специфични цели за реализацията на дейностите по проекта,
които са свързани с изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за
производство на изделия от лакирани алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис"
ООД. Проектните дейности са насочени към създаване и внедряване на пилотно и иновативно за
България производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи".
Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, ще доведе до увеличаване на
ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък и понижаване на разходите и
повишаване на капацитета за производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на
производствения капацитет на предприятието.

Информационното събитие беше проведено в зала на хотелски комплекс Орбита на 24.09.2019,
като на него присъстваха представители на бизнеса и други заинтересовани страни. Покани за
участие в събитието бяха изпратени и до представители на ОИЦ Шумен и регионален сектор –
Варна на ГД ЕФК, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020г.
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Проект № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на
процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД , финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

На 29.11.2019 г. ще бъде проведена заключително конференция, по проект „Внедряване
на пилотно технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация
на ресурсите в "Артемис" ООД, ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по процедура
BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно
използване на ресурсите“, финансирана Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. На нея ще бъдат постигнатите резултати от
реализацията на дейностите по проекта , които са свързани с изграждането на устойчива
система и иновативна по своята същност система за производство на изделия от лакирани
алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис" ООД. Проектните дейности са
довели до създаване и внедряване на пилотно и иновативно за България производствено
решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи". Внедряването на новото
оборудванепо проекта, води до увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на
технологичния остатък,понижаване на разходите и повишаване на капацитета за
производство на капсули, а от там и на цялостно разширяване на производствения
капацитет на предприятието.

Информационното събитие ще бъде проведено в хотел Орбита в малката зала от 14 часа , като на
него са поканени да участват представители на бизнеса и предприятия, осъществяващи същата или

подобна дейност и заинтересовани страни от сектора/подобни сектори (работодателски или
браншови организации и асоциации), където може да бъде въведена внедрената в рамките на
проекта пилотна технология, както и представители на ОИЦ Шумен

и регионален сектор – Варна на ГД ЕФК, в качеството му на управляващ орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
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На 29.11. 2019 г. беше проведена заключителна конференция, по проект „Внедряване на пилотно
технологично решение за оптимизиране на процесите и ефективна реализация на ресурсите в
"Артемис" ООД, ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 по процедура BG16RFOP002-3.004
„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“,
финансирана Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

На нея бяха оповестени постигнатите резултати от реализацията на дейностите по проекта, които са
свързани с изграждането на устойчива система и иновативна по своята същност система за
производство на изделия от лакирани алуминиеви и метални листи в производството на "Артемис"
ООД. Проектните дейности са довели до създаване и внедряване на пилотно и иновативно за
България производствено решение -"Линия за лакиране на алуминиеви и метални листи".
Внедряването на новото оборудване, предвидено по проекта, е създало устойчиво производствено
решение за увеличаване на ресурсната ефективност, намаляване на технологичен остатък и
понижаване на разходите и повишаване на капацитета за производство на капачки, а от там и на
цялостно разширяване на производствения капацитет на предприятието.

Информационното събитие беше проведено в хотел Орбита в малката зала от 14 часа , като на него
присъстваха представители на бизнеса и други заинтересовани страни. Покани за участие в
събитието бяха изпратени и до представители на ОИЦ Шумен и регионален сектор – Варна на ГД
ЕФК, в качеството му на управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020г.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект № BG16RFOP002-3.004-0070-C02 „Внедряване на пилотно технологично решение за оптимизиране на
процесите и ефективна реализация на ресурсите в "Артемис" ООД , финансиран от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

На 01.02.2021г. фирма „АРТЕМИС“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна
финансова

помощ

с

№:BG16RFOP002-2.077-0031

по

процедура

BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014
- 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. Общата цел на

проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за
справяне с последиците от пандемията COVID-19 и подкрепа за средни предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 .
Безвъзмездната

финансова

помощ

по

проекта

ще

доведе

до

постепенното

възстановяване на дейността на дружеството, като ще бъде осигурен оперативен
капитал и ще бъдат създадени реални условия за справяне с икономическите
последствия от пандемията COVID-19. Положителното въздействие върху развитието
на дейността на предприятието ще създаде възможност за повишаване на
устойчивостта , като се запази позицията на

„АРТЕМИС“ООД като водещ

икономически оператор в този специфичен пазарен сегмент и се увеличи максимално
приносът на сектора към икономическа стабилност , растежа и заетостта.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

На 21.09.2022 г. фирма „АРТЕМИС“ ООД сключи административен договор за безвъзмездна
финансова

помощ

№:BG16RFOP002-6.002-0651-C01

по

процедура

BG16RFOP002-6.002

„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет
за растеж на МСП“.
Общата цел на проекта е: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни
предприятия, и в частност на „АРТЕМИС“ ООД за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
Безвъзмездната финансова помощ по проекта ще доведе до възстановяване на фирма „АРТЕМИС“
ООД чрез подобряване на енергийната й ефективност.

