Проект: № BG16RFOP002-2.040-1310-C01
„Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД”
Обща цел на проекта е подобряване на производствения капацитет на предприятието за изработване на различни печатни продукти. Изпълнението на тази конкретна цел ще
допринесе пряко за осъществяването на общата цел на проекта, а именно повишаване на конкурентоспособността на ПОЛИГРАФ-КОМЕРС ЕООД и засилване на експортния
му потенциал. Като пряк резултат от проекта ще бъде постигнато увеличаване на обемите на произведена продукция и на приходите от продажби, оптимизиране на
производствените процеси, намаляване на производствените разходи, подобряване на настоящите продукти на предприятието, разнообразяване на портфолиото на
компанията, увеличаване на износа. Всичко това ще доведе до по-успешно присъствие на ПОЛИГРАФ-КОМЕРС ЕООД както на националния, така и на външния пазар.
Кратко описание: целта на проекта ще бъде постигната чрез изпълнението на дейност за подобряване на производствения капацитет, по-конкретно чрез закупуване на
следните машини и софтуер (ДМА И ДНА): Автоматична машина за твърда подвързия с модул за нарязване на подкорици – 1 брой, Машина за експонация на CTP пластини –
1 брой, Система за обработка на файлове с възможност за коментари и одобрение на файловете за печат – 1 брой и Параметричен CAD/CAM софтуер за проектиране и
визуализиране на рекламни дисплеи от картон и велпапе – 1 брой. Закупените по проекта активи ще имат значителен принос за: подобряване на производствения процес чрез
въвеждането на нови технологии (производствени машини и софтуер) с повече възможности и висока производителност, които ще увеличат капацитета на предприятието, ще
оптимизират производствените процеси, ще повишат производителността на труда, намаляване на производствените разходи чрез повишаване ефективността на работа,
съкращаване на времето за извършване на редица операции и намаляване на технологичния брак от неточности в процесите, подобряване качеството на произвежданите от
предприятието продукти чрез въвеждането на нови технологии (производствени машини и софтуер), които работят с голяма прецизност и възможности. В допълнение
предприятието ще може да подобри характеристиките на някои свои продукти (чрез въвеждане на луксозни кутии за книги) и да въведе нова разновидност в клас рекламни
печатни продукти (рекламни дисплеи).
Потребности и очаквани резултати от реализирането на проекта: ще бъде подобрен производственият капацитет на компанията и ще бъде завишено качеството на нашата
продукция (вкл. чрез добавяне на допълнителни подобрени характеристики за книжните издания – луксозни кутии за книги). По този начин проектът пряко ще допринесе за
развитие на четвъртата тематична област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ чрез
увеличаване на капацитета на ПОЛИГРАФ-КОМЕРС за прозводство на книги и печатни материали за издателската индустрия и чрез подобряване на качеството и
характеристиките на настоящите издания. Освен чрез подкрепа за основната дейност на ПОЛИГРАФ-КОМЕРС, която попада в обхвата на ИСИС, проектът допринася за
стратегията и чрез самите активи, които ще бъдат закупени. Предприятието ще придобие софтуер, който по същество отговаря на определения в стратегията подход за
използване на иновативни и съвременни ИКТ решения в сферата на креативните и рекреативни индустрии. Сред конкретно посочените софтуерни решения фигурира и 3D
дигитализация, визуализация и прототипиране, а това е в пълно съответствие с настоящия проект, който предвижда придобиването на Параметричен CAD/CAM софтуер за
проектиране и визуализиране на рекламни дисплеи от картон и велпапе.
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