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Унапредување на квалитетот на
производи за проширување на
меѓународните пазари
ЗОКО ХАРТ Дооел произведува разновидни величини хартиени кеси и
пластифицирана хартија за храна, што вклучува хартиени кеси за леб и бели
пецива, хартија за брза храна и амбалажа за месари. Пред основањето на
компанијата, сопственикот одлучил оваа амбалажа да ја направи достапна во
Северна Македонија, откако видел во други земји како се пакуваат леб, бели
пецива и производи на брза храна. Така, во 2005 година, во село Таринци,
Карбинци, е основан бизнисот кој сега вработува 15 луѓе.

Износ на
кредитот

€ 213,591

Износ на
грантот

€ 32,038

Усогласување
со ЕУ
Директиви

Инвестиција
во

Регулатива за
електрична
опрема,
материјали,
амбалажа и отпад
од амбалажа
Нова машина за
хартиени кеси со
единица за флексо
печатење и нов
компресор за
завртки

Консултанти за имплементација

Друштвото снабдува супермаркети, пекари и месари со квалитетна хартија за
пакување и хартиени кеси. Сега, продажбата на ЗОКО ХАРТ се фокусира на
Северна Македонија, со мал процент извоз во Бугарија. Следно, сопственикот
планира да го прошири бизнисот меѓународно. Инвестицијата на команијата
се состои од набавка на нова машина за производство на хартиени кеси со
единица за флексо печатење и нов компресор за завртки. Оваа инвестиција
ќе го подобри здравјето и безбедноста на вработените заради повисоко ниво
на автоматизација, безбедносни контролни механизми и мониторинг за
безбедно ракување. Понатаму, ротирачките делови од новата опрема се
покриени, со цел да ги заштитат вработените од можни повреди. Новата
машина, исто така, ќе го унапреди квалитетот на печатените производи и ќе
отвори нови можности за експанзија на европскиот и меѓународните пазари.
Скромното намалување на потрошувачката на енергија и отпадот, како и
намалувањето на потрошувачката на суровини постигнато со инвестицијата,
исто така, ќе помогнат во подобрувањето на чекорите на компанијата во
придвижување кон еколошки процеси на производство.
Друштвото користеше бесплатна техничка помош за оптимизација на
инвестицискиот проект и 15% поврат на грант по успешна верификација на
проектот кои се финансирани од Европска Унија.
Со инвестицијата компанијата е сега усогласена со низа европски стандарди,
воедно:
•

•
•
•

•

Регулатива (ЕЗ) бр. 2023/2006 на Комисијата од 22 декември 2006 година за
добра производна пракса за материјали и предмети наменети да дојдат во
контакт со храна
Директива 1994/62/EК за пакување и отпад од пакување
Директива 2014/68/EУ која се однесува на овозможување достапност на
паарот на опрема под притисок
Директива 2014/35/EУ за хармонизација на законите на Земјите Членки кои
се однесуваат на електрична опрема дизајнирана за употреба со одредени
напонски ограничувања
Директива 2014/30/EУ за хармонизација на законите на Земјите Членки кои
се однесуваат на електромагнетна компатибилност

За повеќе информации посетете ја интернет страницата на Програмата: www.web-sme-csp.com или
контактирајте нѐ на: +38970233593 info.macedonia@web-sme-csp.com

