Проект № BG16RFOP002-2.002-0147-C01 „Високите технологии за управление на фирмата предпоставка за успех“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност
на допустимите разходи по проекта е 301 656,83 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е
211 159,78 лв. и представлява 70% от очакваните допустими разходи. Европейското съфинансиране е на
стойност 179 485,81 лв., а националното съфинансиране – 31 673,97 лв.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Развитие на управленския капацитет на "МПЛАСТ" ООД чрез внедряване на
ERP система, базирана на съвременни информационни технологии.
Специфични цели:
1. Осигуряване на стабилен растеж на фирмата с достигане на оборот от над 3,970 млн. лв. през
2020 г.
2. Увеличаване на приходите от износа до 1,480 млн. лв. през 2020 г.
Целите на проекта напълно съвпадат със Специфична цел 2.2 на ОПИК 2014 - 2020 г., насочени
към повишаване производителността и експортния капацитет на "МПЛАСТ" ООД. Очакваните в тази
Специфична цел резултати, а именно постигането на положителен ефект върху развитието на устойчива
пазарна конкурентоспособност на българските МСП с оглед повишаване на производителността и
експортния им потенциал напълно съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект.
Настоящият проект цели постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна
конкурентоспособност на "МПЛАСТ" ООД, основаваща се на подобрена ефикасност и ефективност на
производствените процеси, включително чрез подобряване на ресурсната ефективност, повишен
производствен капацитет и качество на продуктите, подобрен капацитет за управление и за прилагане на
нови бизнес модели и практики. С внедряването на съвременна, базирана на информационни
технологии, ERP система особен акцент се поставя върху качеството на продуктите на предприятието,
потенциала за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и
бързото осигуряване на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и
конкурентна среда. “МПЛАСТ” ООД е стабилно развиваща се експортноориентирана фирмаподдоставчик в областта на водоснабдяване и канализация, която има нужда от най-съвременен тип
достъпна отвсякъде и по всяко време, с възможност за неограничено разрастване по отношение на
потребители и нива на достъп, система за управление на ресурсите, финансово и производствено
планиране, мениджмънт покупки и продажби, мениджмънт на отпадъци и мн. др. Тази информационна
инфраструктура ще позволи разрастване на производствения капацитет и реализация на маркетингови
възможности, без утежняване на административни разходи и без пропуски, неясноти и липса на
критична информация. С въвеждането на системата "МПЛАСТ" ООД ще подобри значително
организацията на производствения процес, което ще доведе до сериозно подобряване на
икономическите резултати на фирмата. Успоредно с инвестиционните процеси в областта на
технологичното оборудване и подобрената организация на цялостния стопански процес се очаква
фирмата в третата година след реализация на проекта да реализира приходи от продажби 3,979 млн. лв.,
от които приходи от продажби в чужбина на стойност 1,480 млн. лв. или 37% от всички приходи на
фирмата. Тези резултати ще бъдат постигнати в резултат на подобрената организация на процесите и
повишената производителност на труда, която в края на прогнозния период ще достигне 79 580 лв. при
69 479 лв. през 2015 г.
ДБФП е подписан на 06.03.2017 г. и е с продължителност 12 месеца.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------“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. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “МПЛАСТ“ ООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.”

