Успешен
пример

Клиента
Пикант ООД, гр. Варна е един от
регионалните лидери в производството и
кетъринга на млени меса по българското
Черноморие. Продукти на фирмата се
реализират
в
търговските
вериги
Пикадили, Billa, CBA, METRO,Kaufland и др.
Предизвикателството
Компонентът за конкурентноспособност на
програма PHARE, предоставя средства за
закупуване на инвестиционно оборудване,
както и за получаване на консултантска
помощ
за постигане на европейски
стандарти. Поради ограничения капацитет
за разработване на проекти и непознаване
на
изискванията
за
кандидатстване,
ПИКАНТ ООД се нуждаеше от външен
консултант, който да разработи в срок
проектно предложение.
Решението
ЕР консулт пое ангажимента и разработи
проект
"Подобряване
на
производителността на ПИКАНТ ООД за
производство на замразени и топлинно
обработени месни полуфабрикати", с
който фирмата кандидатства в рамките на
програма PHARE BG 2004/016-711.11.04.
Проектът беше одобрен и финансиран с 49
750 евро.

Разработване и управление на
проекти
Информиране за открити програми  Оценка на
проектни идеи  Разработване на проекти по
програми за подкрепа  Обучения в областта на
управлението на проекти  Управление на проекти

ЕР КОНСУЛТ И
МЕНИДЖМЪНТ ООД
Жк. Бели брези ул. Ворино 55 ет. 1 ап. 2
София 1680
Тел.: (0899) 907 211
Тел.: (0899) 907 248
office@er-consult.com
www.er-consult.com

"Проект” e съвкупност от взаимосвързани и
взаимодопълващи се дейности с
предварително определена цел/и, необходими
ресурси и времева рамка за изпълнение,
водещи до постигането на конкретни
количествено-измерими резултати. "
/ОП „Конкурентноспособност”/

Управление на проекти
Финансирането на фирмени проекти по
различни
грантови
схеми,
води
до
подобряване на конкурентноспособността на
фирмата поради намаляване на цената на
капитала и съответно увеличаване на ефекта
от финансовия лост (левъридж). ЕР консулт
предоставя широк кръг от услуги, свързани с
управлението на проекти.

МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА
Пълният цикъл на управлението на проекти,
включва:
1.

2.

3.

4.

5.

Информиране
на
нашите
потенциални клиенти и партньори
относно
открити
програми
за
подкрепа и грантови схеми;
Дискутиране
и
оценка
за
приложимост,
ефективност
и
успеваемост
на
генерирани
проектни идеи;
Разработване
на
проектни
предложения за кандидатстване по
предприсъединителни
програми,
оперативните
програми
за
България, както и грантови схеми
на други подходящи донори;
Обучение
на
служители
на
бенефициента
в
областта
на
управлението на проекти
Консултиране и съдействие при
реализация,
документиране
и
отчитане
на
одобрени
за
финансиране проекти;

Нашите
клиенти
могат
да
получат
съдействие за всеки етап в управлението на
проекта.

ИНФОРМИРАНЕ ЗА ОТКРИТИ ПРОГРАМИ
Експертите на ЕР консулт следят текущо
програмите за подкрепа. В рамките на
символичен
абонамент
за
месечно
информационно обслужване, ние селектираме
подходящите за Вас програми за подкрепа и ви
информираме чрез изпращане на e-mail в срок,
достатъчен за кандидатстване.

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ
Преди
кандидатстването
по
определена
програма е необходимо да се отговори на
следните три основни въпроса:
допустима ли е фирмата за участие по
определена програма;
какви проектни дейности могат да бъдат
включени;
кои видове разходи за допустими за
финансиране на проекта.
Следва
оценка
за
приложимостта,
ефективността и успеваемостта на генерираните
проектни идеи.

Програма MEDIA
Сесии на НФЦ
Проектите
се
разработват,
съгласно
изискванията на програмата за подкрепа и
се комуникират своевременно с клиента.

ОБУЧЕНИЕ
ЕР
консулт
предлага
специализирани
практическо насочени фирмени и отворени
обучения насочени към придобиване на
знания за разработване, управление и/или
мониторинг на проекти. Предлагаме както
стандартни, така и специално разработени
за нужди на клиента обучения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Управлението на проекти може да включва:
-

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Експертите на ЕР консулт притежават богат
опит в разработването и управлението на
проекти, финансирани от различни донорски
програми и фондове като:
Програма PHARE
Оперативните програми на България
Програма BAS
Програма АУПТ

-

-

консултиране и съдействие при
изпълнението на проекта;
разработване на задания и
технически спецификации;
организиране и провеждане на
търгове, съгласно изискванията на
програмата за подкрепа;
разработване на наръчници,
процедури и форми за управление
на проекти;
документиране и отчитане
изпълнението на проекта;
PR дейности и дейности по
визуализиране на проекта и
възложителя;
разработване на специализирани
Интернет сайтове по проекта.

