
 
 
 
 
 

На 21.09.2022 фирма „Лунатоне
BG16RFOP002-6.002-0523-C01 
енергийната ефективност, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014
Продължителността на проекта е 10 месеца. 
по проекта е 127 834.00 лв. Безвъзмездната финансов
63 917.00 лв. Предоставеното финансиране е изцяло по линия на 
 

Целта на тази процедура е п
българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите 
последици от разпространението на пандемията COVID
енергийната им ефективност. Изпълнението на проекта ще помогне на компанията ни 
да повиши енергийната си ефективност чрез закупуване на енергийно
охладител на въздух, полагане на външна
производственото ни хале и подмяна на покривни прозорци.
посочените инвестиции ще постигнем необходимите условия по отношение на 
температура и влажност, осигуряващи
оптимален разход на ел. енергия.
 

  

„Лунатоне-БГ” ООД започна изпълнението на проект 
 Възстановяване на МСП чрез подобряване на 

, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014
Продължителността на проекта е 10 месеца. Общият размер на допустимите разходи 

езвъзмездната финансова помощ е в размер 
Предоставеното финансиране е изцяло по линия на REACT

тази процедура е предоставяне на фокусирана подкрепа на 
българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите 

разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на 
Изпълнението на проекта ще помогне на компанията ни 

да повиши енергийната си ефективност чрез закупуване на енергийно
охладител на въздух, полагане на външна топлоизолация на покрива на 
производственото ни хале и подмяна на покривни прозорци. Чрез осъществяването на 
посочените инвестиции ще постигнем необходимите условия по отношение на 
температура и влажност, осигуряващи стабилността на производствения 
оптимален разход на ел. енергия. 

 

започна изпълнението на проект 
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, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 

Общият размер на допустимите разходи 
а помощ е в размер на 50% или 

REACT-EU. 
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