ПРОЕКТ НА “Д. А. Р. К. – 2002” ЕООД
Номер и наименование на процедурата за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ:

BG16RFOP002-2.001 – Подобряване на
производствения капацитет в МСП

Договор №:

BG16RFOP002-2.001 – 0762-С01

Бенефициент:

„Д.А.Р.К. 2002“ ЕООД

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Специфичната цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и експортна
ориентация на „Д.А.Р.К. - 2002“ ЕООД, чрез закупуване на високотехнологично
оборудване. Тази цел ще допринесе за средносрочните и дългосрочните общи цели на
предприятието, а именно:
•Повишаване на конкурентоспособността на предприятието на вътрешния и външен пазар
за ремонт и поддръжка на машини и повдигателни съоръжения с повишена опасност –
кранове, бордови кранове, товароподемни колички, багери, подвижни работни площадки и
др.;
•Увеличаване на приходите от продажби, чрез повишено качество на предлаганите услуги
и повишен производствен капацитет;
•Разнообразяваненапродуктоватагама от услуги, чрез закупуване на оборудване с
възможност за употреба в предприятията на клиентите и добавяне на нови услуги за
ремонт и поддръжка на големи товароподемни кранове,съобразно повишеното търсене и
заемане на лидерски позиции в нови пазарни ниши.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:
Доставени, инсталирани, тествани и пуснати в експлоатация ДМА.
Подобрени производствените процеси в предприятието вследствие на:
- Оптимизирани процеси по извършване на ремонти и поддържане на машини и
подемни съоръжения;
- Съкращаване на производственото време за извършване на ремонт с над 90% и
повишаване на качеството на ремонтите, чрез отпадане на изцяло ръчните
технологични операции, такива от външни изпълнители, както и отпадане на
необходимостта от извършване на технологични операции на няколко
последователни машини;
• Повишаване на производствения капацитет и конкурентоспособността, чрез:
- Повишаване на общата производителността на предприятието с близо 12%;
- Повишаване на производителността от ремонти и поддръжка с над 80% от
текущото портфолио на услугите;
- Намаляване на тежкия ръчен труд с повече от 200%;

•
•

- Намаляване на себестойността на услугите с 15%.
• Добавени нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти и
услуги чрез:
- внедрено софтуерно програмиране и контрол на производствения процес, с което
разполагат новите ДМА;
- автоматизиране и електронизиране, чрез ДНА на операциите;
- синхронизиране на всички работни процеси, на целия работен цикъл чрез
компютърното управление;
- повишено качество при обработка на всички детайли и елементи при увеличена
производителност с близо 12%;
- повишена прецизност и подобрено качество на изпълнение на всички
производствени операции; - съкратено време за производство с над 90%;
-Намаляване на тежкия ръчен труд с повече от 200%.
• Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятието чрез:
-Ремонт и поддръжка на по-габаритни повдигателни съоръжения;
- Ремонт и поддръжка на самолети и други въздухоплавателни средства;
-Ремонт на стационарни кранове, чрез възможност за придвижване до обекта на
клиента;
- Дружеството ще може да реализира на пазара и нови услуги като ремонт и
профилактика на двигатели на подемни машини. Този продукт ще бъде възможен за
реализиране благодарение на част от ДМА-та, в т.ч. Мобилно стартерно и зарядно
за акумулатори устройство;
- Ремонт и поддръжка на асансьорни съоръжения и др.;
- Над 30 вида нови услуги, според клиентски запитвания и пазарно търсене.
Общо резултати за постигане на Ресурсна ефективност и ефикасност в производствения
процес, чрез внедряване на ДМА за ремонт и поддръжка на подемни съоръжения:
-Намаляване на материалите и консумативите с 40%;
-Намаляване на използваната електроенергия с над 65%;
-Намаляване на емисиите на въглероден диоксид (СО2) в атмосферата с 65%;
-Преустановяване на употребата на т.нар. „проникващи течности“ при дефектоскопия,
които имат изключително негативно въздействие върху околната среда;
-Минимални количества шум, прах и твърди отпадъци;
-Намаляване на тежкия ръчен труд с над 200%;
-Намаляване на риска от трудова злополука със 80%
- Публикувана информация за проекта на фирмения уеб-сайт;
- Поставен информационен плакат (поне размер А3) на видимо място в рамките на
предприятието;
- Поставени визуализиращи стикери върху оборудването, закупено по проекта; Визуализирани всички документи по проекта;
- Информирана обществеността за получената финансова подкрепа от Европейския фонд
за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020;

- Спазени правилата на Приложение XII на Регламент (ЕС) № 1303/2013 относно мерките
за информация и комуникация и Общите условия към ДБФП;
- Популяризиране и публичност на проекта.

