Балистик сел ЕООД, подписа договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1244-C01 „Нови технологии за
подобряване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД”, финансиран по
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по
процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“.
Основна цел на проекта е повишаване на пазарното представяне на
„Балистик сел” ЕООД чрез закупуването и въвеждането на нови технологии,
посредством които ще се предоставят нови продукти и услуги за клиентите на
фирмата с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и
световен пазар. С осъществяването на настоящото проектно предложение ще се
повиши производствения капацитет на компанията, а от там и приходите от
продажби и износ.
Специфичните цели на проекта са:
• Постигането на положителен икономически ефект за компанията в
резултат от изпълнението на проекта;
• Закупуване на съвременни технологии и оборудване;
• Увеличение на пазарния дял и приходи от продажби;
• Подобряване на бизнес средата;
• Разширяване на портфолиото от продукти и услуги на „Балистик сел”
ЕООД;
• Разкриване на нови работни места;
• Въведен в експлоатация нов продукт;
• Повишаване на приходите от износ;
• Модернизация на технологиите в компанията..
За целта, ще бъдат осъществени следните дейности:
Доставка на Блейд сървъри 3 бр.
Доставка на електронни мултимедийни помагала за 10 дисциплини.
Реализирането на проекта ще окаже положителен ефект върху имиджа на
"Балистик Сел" ЕООД като развие потенциала за конкурентно и ефективно
предприятие, както на местния, така и на чуждестранния пазар. Успешната
реализация на проекта ще допринесе за увеличаване на икономическия ефект и
подпомагането на необходимите структурни промени с оглед постигането на
устойчив напредък. В резултат, предприятието ще се превърне в един отличен
пример за своите конкуренти в бранша, един мултипликатор на добрата идея за
инвестиции
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повишаване
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конкурентоспособност в българските предприятия. Реализирането на проекта
ще окаже положителен утвърждаващ ефект върху имиджа на компанията, както
на българския, така и на международния пазар, чрез популяризиране на
електронното образование, намиращи приложение все повече в
образователната система.
Проектът е на стойност 689 998.00 лева, а неговата продължителност се
очаква да
бъде 18 месеца.
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