ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА АГРИЯ АД
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА «АГРИЯ» АД», ЧРЕЗ
ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СИСТЕМА ЗА ГРАНУЛИРАНЕ В „КИПЯЩ СЛОЙ“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014 – 2020
Фирма „Агрия” АД изпълнява Проект BG16RFOP002-2.001-0912-C01/09.02.2016 „Подобряване на
производствения капацитет на «Агрия» АД», чрез внедряване на индустриална система за
гранулиране в „кипящ слой“”. Проектът е съфинансиран от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 и Европейски фонд за регионално развитие.
Общият бюджет на проекта възлиза на 3 575 455.00 лв., като безвъзмездното съфинансиране от
страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е в размер на 1 000 000 лв. от общите
допустими разходи по проекта, от които 850 000 лв. европейско и 150 000 лв. национално
съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е 9.08.2017 г.
Текущото изпълнение на дейностите по проекта ще бъде представено чрез информационен ден,
който ще се състои на 08 септември 2016 г., от 11.00 часа в гр. Пловдив, Асеновградско шосе,
административна сграда на „Агрия“ АД, конферентна зала на 1-ви етаж..
Информационния ден се провежда с оглед спазване задълженията на бенефициента „Агрия“ АД,
съгласно условията на ДБФП и правилата на Приложение ХІІ на Регламент (ЕС) № 1303/2013,
относно мерките за информация и комуникация, тъй като стойността на общото публично
финансиране надвишава 500 000 евро. Целта е популяризиране и публичност на изпълнявания
проект, информиране на широката общественост за целта, дейностите, предвидените резултати
и получената финансова подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020.
Като част от мерките за информиране и публичност, изпълнявани през целия срок на договора
за безвъзмездна финансова помощ, към края на проекта ще бъде проведено и заключително
публично събитие.
Поканени да присъстват на информационния ден са представители на Управляващия орган по
ОП „Иновации и конкурентоспособност” – Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”, Министерство на на икономиката, Областен информационен център –
Пловдив (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната
политика на Европейския съюз), както и всички заинтересовани лица и медии.

За допълнителна информация:
Тел.: 032/273 526
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