Метал Ин ЕООД завърши значим инвестиционен проект с помощта на Оперативна
програма Иновации и конкурентоспособност
Проект
BG16RFOP002-3.004-0085-C02 „Подобряване на ресурсната ефективност в Метал Ин чрез
внедряване на пилотни за България технологии за алкално електролитно
поцинковане/галванизация/ и система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово
боядисване на метални изделия“
представлява инвестиция на обща стойност 1 788 565 лв., от които 913 332.65 лв. европейско и
161 176.35 лв. национално съфинансиране чрез ОПИК.
Чрез проекта е:
-

пусната в експлоатация линия за алкално електролитно поцинковане /галванизация/ на
стоманени изделия, предназначена за заварени конструкции.

-

пусната в експлоатация система за мониторинг и ресурсна оптимизация на праховото
боядисване на метални изделия.

Инвестицията ще повиши ресурсната ефективност в предприятието, чрез иновативни не само за
предприятието, но и за България технологии, които оптимизират използваните суровини в
процесите по поцинковане и прахово боядисване.
Проектът беше осъществен с подкрепата на Европейския Съюз и Р България с безвъзмездна
финансова помощ в рамките на процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и
демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност".
Бидейки демонстрационна и пилотна инвестиция, подпомогната с над 500 000 евро публично
финансиране, проектът беше представен на фирми от сектор металообработка и заинтересовани
лица чрез две информационни събития проведени на 28 и 29 юли 2020г. и две работни срещи за
мултиплициране резултатите по проекта, проведени на 30 и 31 юли 2020г. , както и чрез статии в
специализирани медии.
Популяризирането на проекта цели въвеждане в други български предприятия на технологиите
внедрени от Метал Ин ЕООД, така че тяхната ресурсна ефективност да бъде значително
повишена.
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