„Фаво“ АД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0784-C01 с наименование:
„Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на
капацитета на „Фаво” АД” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.001 „Енергийна
ефективност за малките и средни предприятия“ по приоритетна ос „Енергийна и
ресурсна ефективност“
На 08 февруари 2018 г. се проведе встъпителна пресконференция, организирана от
фирма „ФАВО“ АД в конферентната зала на фирмата на адрес: гр. Свищов 5250, Западна
индустриална зона – „Фаво“ АД, на която се представи стартиралият по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ проект, 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.
Проектът „Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и
повишаване на капацитета на „Фаво“ АД“ е финансиран от Европейския фонд за регионално
развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по
процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№BG16RFOP002-3.001-0784-C01, е в рамките на приоритетна ос Енергийна и ресурсна
ефективност и е с обща стойност: 2 481 610,82 лв., от които 1 273 016,51 лв. европейско и 224
649,98 лв. национално съфинансиране. Началната дата на изпълнението на проектните
дейности е 30.11.2017 г., като се предвижда да бъдат изпълнени до 30.01.2019 г.
На церемонията, освен представители на ръководството и служители на компанията,
присъстваха и председателят на ОбС – Свищов д-р Кристиян Кирилов, проф. Андрей
Захариев – ръководител катедра „Финанси и кредит“ към СА „Д. А Ценов“, служители на
Община Свищов и представители на бизнеса.
Самият проект бе представен от
ръководителят му Димитър Флорев, който запозна присъстващите с общата и специфични
цели, очакваните резултати, потребности от реализиране на проекта, план за
изпълнение/дейности по проекта, какво предстои във връзка с изпълнението на проектните
дейности, какво оборудване ще бъде закупено, как ще бъде проведен съответния избор на
изпълнител за извършване на доставките и изпълнение на услугите. Той подчерта, че в
последните години компанията, реализираща проекта, се е наложила не само на
националния, но и на европейския пазар и тази последната инвестиция ще помогне за
развитието в тази насока.
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Поздрав от страна на Общинското ръководство и местния парламент отправи
председателят на ОбС д-р Кристиян Кирилов. „Вложените от Вас средства, в крайна
сметка, ще стигнат и до Общината, под формата на такси и данъци, от което и ние ще
сме много доволни от вашата инвестиция. По-важното е, че Вие искате и правите нещо в
нашия град. И реално Общината има нужда от подобни дейности, които да ангажират
младите хора“, посочи д-р Кирилов и пожела успех в развитието на предприятието.
Основателят на фирмата Любен Флорев обобщи идеята за инвестицията. „Целта ни е
да реализираме поредица от проекти, които да доведат нашето предприятие до ново
технологично ниво и да ангажираме и по-голям процент качествена работна ръка, и да
разкрием нови работни места. Планирали сме и някои социални подобрения в тази насока –
като столова база за работниците, допълнителни социални придобивки като здравни и
спестовни застраховки. Искаме да направим една стабилна компания, изградена по
европейски модел“, посочи още ръководителят на дейностите“.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект №BG16RFOP0023.001-0784-С01 „Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и повишаване на капацитета на
„Фаво“ АД“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ФАВО” АД и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Стр.2 от 2

