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Проект BG16RFOP002-2.089-0211-C01 „
на икономическите последствия от пандемията COVID
конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Информация за проект 

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID

Бенефициент 

 

 На 11.10.2021 беше подписан договор за безвъзмездна помощ за

BG16RFOP002-2.089-0211-C01 „

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID

 Общата стойност на проекта

финансиране от Европейския съюз чрез Е

лева – национално съфинансиране

 Основната цел на проекта е о

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с 

последиците от пандемията COVID

 Предвижда се полученото по проекта финансиране да бъде използвано от „Екотрейд 

метал” ЕООД за покриване на разходи за 

влагат в производство на месингови блокове 

COVID-19. 

 От друга страна, получената безвъз

предприятието важна ликвидна подкрепа за по

работещите в най-пострадалите от пандемията производствени звена. По този начин ще 

обезпечи запазването на работни места за работници със специфична квалификация и опит, 

което ще бъде фактор предприятието да успее да 

дейността си и да постигне необходимата устойчивост при наличните колебания в търсенето.

 Не на последно място, безвъзмездното финансиране ще позволи предприятието да 

предложи по-конкурентни цени, тъй като субсидията 

производствена себестойност на месинговите блокове, като компенсира частично по

високият дял на разходите за труд за единица продукция поради намаленото производство.
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C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване 
твия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
 

 

Информация за проект BG16RFOP002-2.089-0211

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID

Бенефициент "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД 

 

беше подписан договор за безвъзмездна помощ за

„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

стойност на проекта е 50 000 лева, от които 50 000.00

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

финансиране. 

ата цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за 

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с 

последиците от пандемията COVID-19.  

Предвижда се полученото по проекта финансиране да бъде използвано от „Екотрейд 

покриване на разходи за закупуване на суровини и материали, които се 

влагат в производство на месингови блокове - най-пострадалото във връзка с епидемията от 

От друга страна, получената безвъзмездна помощ по процедурата

предприятието важна ликвидна подкрепа за покриване разходите за възнаграждения на 

пострадалите от пандемията производствени звена. По този начин ще 

обезпечи запазването на работни места за работници със специфична квалификация и опит, 

което ще бъде фактор предприятието да успее да се справи с последиците COVID

дейността си и да постигне необходимата устойчивост при наличните колебания в търсенето.

Не на последно място, безвъзмездното финансиране ще позволи предприятието да 

конкурентни цени, тъй като субсидията на практика ще оптимизира реалната 

производствена себестойност на месинговите блокове, като компенсира частично по

високият дял на разходите за труд за единица продукция поради намаленото производство.
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Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и 

Европейския фонд за регионално развитие. 

0211-C01  

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” 

 

беше подписан договор за безвъзмездна помощ за проект 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за 

”. 

.00 лева безвъзмездно 

вропейския фонд за регионално развитие и 0.00 

сигуряването на оперативен капитал за българските 

малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с 

Предвижда се полученото по проекта финансиране да бъде използвано от „Екотрейд 

не на суровини и материали, които се 

пострадалото във връзка с епидемията от 

мездна помощ по процедурата ще осигури на 

криване разходите за възнаграждения на 

пострадалите от пандемията производствени звена. По този начин ще 

обезпечи запазването на работни места за работници със специфична квалификация и опит, 

се справи с последиците COVID-19 върху 

дейността си и да постигне необходимата устойчивост при наличните колебания в търсенето. 

Не на последно място, безвъзмездното финансиране ще позволи предприятието да 

на практика ще оптимизира реалната 

производствена себестойност на месинговите блокове, като компенсира частично по-

високият дял на разходите за труд за единица продукция поради намаленото производство. 


