СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
На 13.03.2017 г. стартира изпълнението на проект ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0502-C01“ Развитие
на управленския капацитет и растеж на МЕГАХИМ АД“.
Обща цел на проекта е да бъдат създадени условия за развитие на управленския капацитет на
МЕГАХИМ АД и да се подпомогне растежа на предприятието чрез използването на ИКТ технологии.
Специфичната цел на проекта е чрез въвеждане на ERP система за управление и организация на
ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси на предприятието да се постигне
увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на МЕГАХИМ АД.
Въвеждането на ERP системата ще създаде възможността да се автоматизират и обхванат всички
взаимосвързани процеси, касаещи производството, управлението на материалите и ресурсите,
складовите наличности на суровини и материали, управлението на отпадъците от производството,
управление и планиране на производствените мощности. Това ще повиши ефективността на
използване на материалите и суровините, ще намали брака на продукция и материали с изтекъл срок
на годност, ще оптимизира използването на производствените мощности, ще създаде възможност да
се планират и прогнозират процесите, като така се избегне съществуващото в момента недобро
усвояване на ресурсите, породено от ръчното управление на процесите.
В резултат ще бъдат реализирани спестявания в ограничените природни ресурси, необходими за
производството на влаганите в производството суровини и материали, както и на енергийните
мощности нужни за тяхното обработване до готови продукти.
Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в подобряване на капацитета на
българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез
въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани
системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на
процесите в предприятията.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.
Общата стойност на проекта е 295 300.00 лева, от които
Европейско финансиране: 175 703.50 лева
Национално финансиране: 31 006.50 лева
Собствено съфинансиране: 88 590.00 лева
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