Бенефициент: Кооперация „Галатея-Варна”
Номер на договора: №BG16RFOP002-1.001-0333-C01
Наименование: „Галатея-Варна" внедрява иновативни дамски облекла
Обща стойност: 347 104.81лв., от които безвъзмездната финансова помощ
представлява 312 394.34лв. и 34 710.47лв. съфинасиране от бенефициента
Начало на проекта:18.01.2017 г.
Край на проекта: 18.01.2018 г.
Място на изпълнение на проекта: гр. Варна
Кооперация „Галатея-Варна“ започва изпълнението на проект „Галатея-Варна" внедрява
иновативни
дамски
облекла“
по
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектът е на стойност 347 104.81 лв., от които
безвъзмездната финансова помощ представлява 312 394.34 лв. или 90% от очакваните
допустми разходи по проекта и 34 710.47лв. собствено съфинасиране от бенефициента.
Срокът за изпълнение на проекта е 12месеца.
Основната цел на проекта е повишаване на иновативния капацитет на кооперация „ГалатеяВарна” чрез внедряването в производството на собствен иновативен продукт. Той съответства
изцяло на една от тематичните области на ИСИС и има голям потенциал за пазарна реализация
в Европа и извън нея. Тъй като кооперацията се намира в град Варна, който е в Североизточен
район, иновативният продукт на фирмата напълно съвпада с третия приоритет на ИСИС за този
регион, а именно „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”.
Изработването на дамско палто с вградени фолклорни елементи и мотиви напълно
кореспондира с културните и творческите индустрии, посочени в този приоритет, и с
подприоритетите на Европейската комисия като културно наследство, дизайн и моден дизайн.
Иновативният продукт съчетава в себе си от една страна, културни традиции от векове назад
във времето, а отдруга - най-новите тенденции в модния дизайн на дамски облекла. Нещо
повече, „Галатея-Варна” използва по най-добрия начин натрупания опит от последните 70
години, за да вложи в изделието западно-европейските стандарти и красотата на българските
фолклорни богатства. Кооперацията произвежда дамски и мъжки облекла на ишлеме за елитни
марки от Европа и е един от най-големите производители на традиционни национални носии за
жени, мъже и деца от всички географски и етнически региони на България. По този начин,
предприятието използва специфичното ноу-хау и практически умения от двата модни свята, за
да създаде иновация с голям пазарен потенциал не само в Европа, но и извън нея.
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Ето защо настоящият проект изцяло отговаря на целта на процедурата на оперативната
програма, а именно
„...подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в
тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по
процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт..."
Успешната реализация на общата цел на проекта ще бъде осигурена чрез осъществяването на
следните две специфични цели:
- Закупуване на ново оборудване, с което да се изработва иновативния продукт;
- Налагане на иновативния продукт на европейския пазар, чрез активен маркетинг и защитени
авторски права
При реализация на зададените цели, Кооперация „Галатея-Варна“ ще наложи собствен продукт
на европейския пазар и впоследствие извън него.
С изпълнението на настоящия проект, компанията очаква да постигне следните конкретни
резултати до три години след приключване на проекта:
- 40% увеличаване на нетните приходи от продажби;
- 15% увеличаване на производителността;
- 50% износ от общите приходи от продажби;
- разкриване на 8 нови работни места;
- създаване на възможност за производство на иновативен продукт;
- създаване на възможност за производство на нови колекции от иновативни дамско
облекла;
- увеличаване на присъствието на националния и на Европейския пазар.
Всичко горепосочено кореспондира с целта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“
2014-2020, а именно:
„да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес”

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от
Кооперация„Галатея-Варна“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган.
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