“Поликарт” ООД приключи успешно реализацията на проект по ОПИК
“Поликарт” ООД приключи успешно реализацията на договор за безвъзмездна
финансова помощ (ДБФП) BG16RFOP002-2.002-0321-C01 “Развитие на управленския
капацитет и растеж на ПОЛИКАРТ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за
регионално развитие.
Основната цел на проекта се постигна чрез осъществяването на следните специфични
подцели:
Подобряване на процесите по планиране и вземане на решения;
Подобряване на процесите по организация на ресурсите, производствения процес
и предоставяне на услуги и увеличение производителността на предприятието;
Подобряване на процеса на реализация на продукта/услугата и повишаване на
приходите от продажби вследствие на изпълнението на проекта;
Подобряване на управление на качеството и способността на предприятието да
доставя качествени продукти на своите местни и чуждестранни контрагенти;
Повишаване на приходите от износ и увеличаване реализацията на продуктите на
международния пазар.
Успешното внедряване и сертифициране на Интегрираната система за качество и околна
среда в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015,
както и внедряването на ERP система, съобразена с нуждите на конкретното
производство и производствени и административни модели позволи етапите на
работните процеси по отделните групи продукти и услуги да бъдат включени в единна
информационна система, която позволява цялостното им обхващане, управление и
проследяване през всички етапи от инициране до приключване на съответните сделки.
Закупеното и доставено специализирано хардуерно оборудване спомогна за
модернизация в управлението на дружеството, с оглед развитието на конкурентните му
предимства.
Постигнатите резултати се изразяват в подобряване на капацитета на “ПОЛИКАРТ”
ООД 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 ре-инженеринг на процесите и внедряване на организационни иновации.
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“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално
развити. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИКАРТ“ ООД и при никакви
обстоятелства не може да се ориема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган.“

