Неткюб ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-5504-C01 от 27.07.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект:
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“.
Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия
за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в
резултат от епидемичния взрив от COVID-19 ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ
е 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

„Неткюб” ЕООД е бенефициент по проект „Повишаване конкурентоспособността на
„Неткюб” ЕООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за БФП № BG16RFOP002-2.0011252-C01, по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по Приоритетна ос 2
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет
за растеж на МСП“ осъществяван с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Основните цели на проекта е да се подобри производственият капацитет и да се повиши
експортният потенциал на Неткюб ЕООД. Предвидените за реализация по настоящия
инвестиционен проект дейности са насочени към обновяване и надграждане на
съществуващата техническа база, чрез което ще се разширят техническите и технологичните
възможности на компанията и увеличаване на възможностите за устойчиво поддържане на
високо качество на предлаганите продукти в съответствие с добрите производствени практики.
С изпълнението на настоящият договор за безвъзмездна финансова помощ ще се повиши
производителсността на труда и ще се намалят производствените разходи на компанията,
което ще доведе до разшияване на пазарният дял на Неткюб ЕООД както на национаният
пазар, така и на международния.

Обща стойност: 683 865 лв., от които 406 899.67 лв. европейско и 71 805.83 лв.
национално съфинансиране.

