На
Н 09.12.20021 г. е скключен адм
министратиивен договвор за безв
възмездна финансоваа помощ №
BG16RFOP
B
P002-2.089-6075-C01 по
п Операти
тивна прогр
рама „Иновации и коонкурентосспособностт“
2014-2020,
2
Приоритеетна ос 2 „Предпрриемачествво и кап
пацитет заа растеж на МСП“,
Инвестицио
И
онен приооритет 2.2 „Капациттет за расстеж на МСП“,
М
С
Специфичн
на цел 2.33.:
„Смекчаван
„
не на послледиците отт епидемиччния взривв от COVIID-19 върхху българск
ките МСП”,
процедура
п
зза предосттавяне на безвъзмезднна финансо
ова помощ BG16RFO
OP002-2.089
9 „Подкреп
па
за
з малки прредприятияя с оборот над
н 500 0000 лв. за прееодоляване на иконом
мическите последстви
п
ия
от
о пандеми
ията COVID
D-19”, за изпълнениието на Пр
роект "Под
дкрепа за м
малки преедприятия с
оборот
о
над 500 000 лвв. за преодо
оляване на икономическите посследствия оот пандеми
ията COVID
D19"
1 в ДЖИ
И М ИНЖЕ
ЕНЕРИНГ ЕООД,
Е
на обща стой
йност 50 00
00,00 лв., оот които 50 000,00 лвв.
представляв
п
ват безвъззмездна финансова
ф
помощ, предоставеена от Еввропейскияя фонд на
н
регионално
р
о развитие на Европ
пейския съъюз (42 50
00,00 лв.) и от среедства от националн
но
съфинансир
с
ране от Реп
публика Бъ
ългария (7 5500,00 лв.)..
Проектът
П
п
предвижда осигуряван
нето на обооротен кап
питал за пр
редприятиеето за преодоляване на
н
икономичес
и
ските послеедствия от пандемиятта COVID-19.
Срокът
С
за рреализацияя на Проектт " Подкреппа за малки
и предпри
иятия с обоорот над 50
00 000 лв. за
з
преодолява
п
ане на икономически
ите последсствия от пандемията
п
а COVID-119" е 3 месеца,
м
катто
успешното
у
му изпълн
нение ще допринесе
д
за преодол
ляване на икономичееските последствия от
о
пандемията
п
а COVID-19 чрез оси
игуряванетто на продъ
ължаването
о на работтата на преедприятиетто
посредством
п
м достъп до
д ликвидн
ност за теккущи опер
ративни раззходи и щее позволи на ДЖИ М
ИНЖЕНЕР
И
ИНГ ЕОО
ОД да стаабилизира перспекти
ивите за развитиетоо си, като огранич
чи
увеличаван
у
нето на задллъжнялосттта към креддитни инсттитуции.
--------------------------------------------------------- ww
ww.eufunds.bg ------------------------------------------------------Този
Т
докумеент е съ
ъздаден с финансоват
та подкреп
па на Опееративна ппрограма „Иновации
„
и
конкурентосп
к
пособност“ 2014-2020,
2
съ
ъфинансиранна от Европейския съюз чрез Европеейския фонд за регионалнно
развитие.
р
Цяллата отговор
орност за съд
държанието на документ
та се носи от
т ДЖИ М ИН
НЖЕНЕРИН
НГ ЕООД и прри
никакви
н
обст
тоятелства не може да се приемаа, че този документ отразява офиициалното становище
с
н
на
Европейския
Е
ссъюз и Управвляващия орга
ан.
Проект
П
BG
G16RFOP002-2.089-6075-C
C01 "Подкреепа за малкки предприя
ятия с оборрот над 50
00 000 лв. за
з
на икономичческите послледствия от пандемията COVID-19", финансиранн от Операти
преодоляване
пр
ивна програм
ма
„Иновации и конкурентосспособност“,, съфинансиррана от Евро
опейския съюз чрез Европ ейския фонд за регионалнно
развитие.
р

