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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № 

BG16RFOP002-2.024-1459 "Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма "ГАЛЕМБРО" ООД. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от "ГАЛЕМБРО" ООДи при никакви обстоятелства не може да 

се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 

"Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма "ГАЛЕМБРО ООД" финансиран 

от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  

 

На 14.08. 2019 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.024-1459-C01“ 

"Създаване и развитие на предприемаческата идея на фирма "ГАЛЕМБРО ООД Общата цел 

на проекта е: "Да се създаде и развие бизнес за производството на облекло, включително на 

национални и регионални носии, на детайли и допълнения за облекло, включително 

избродирани детайли и допълнения за национални и регионални носии ". 

 

Специфични цели на проекта, които ще бъдат изпълнени чрез предвидените в проекта 

мерки/дейности за придобиване на ново производствено оборудване и изпълнение на услуги, 

и които ще доведат до постигане на общата проектна цел, са: специфични цели: - 

Специфична цел 1: "Да се създадат добри, ефективни и технологични условия за развитие и 

реализация на предприемаческата идея"; - Специфична цел 2: "Да се осигури устойчива 

заетост“. 

В резултат от извършването на тези мерки и дейности от предприемача в проект по пътя на 

реализацията на своята идея ще доведат до постигане на основна цел на проекта от една 

страна и от друга за постигане на общата цел на процедурата "Създаване и развитие на нови 

предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на МСП 

2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални 

предизвикателства". 

 

Срокът за изпълнение на проекта е 7 месеца. 

 

Договор: BG16RFOP002-2.024-1459-C01 

Бенефициент: ГАЛЕМБРО ООД",  гр. Дупница  

Общата стойност на проекта: 249 605.02 лева, от които Европейско финансиране: 169 731.41 

лева  

Национално финансиране: 29 952.61лева 

Собствено съфинансиране: 49 921.00лева 

 

 

Начало на проекта: 14.08.2019 г.                                    Край на проекта: 14.03.2020 г. 

 


