ЕР консулт и мениджмънт ООД е консултантска фирма, специализирана в
управленското консултиране и управлението на проекти.

Управление на проекти
Услуга: Разработване и управление на проект по Оперативна
програма Конкурентоспособност – мярка 2.3.02 „Енергийна
ефективност и зелена икономика” за МСП
Ползата от разработване на проектно предложение се изразява в
подкрепата на инвестиционната ви програма за следващите две години с
грантово финансиране в размер между 30% до 50% от допустимите разходи
по проекта при:
- закупуване на по-енергоефективно оборудване
- газификация на вашите помещения
- смяна на енергоизточника
- инсталиране на ВЕИ оборудване за производство на енергия за собствени
нужди и др.
Обхват:
- Преценка на допустимостта на кандидата, проекта и разходите;
- Разработване на апликационна форма и бюджет, съгласно изискванията на
мярката;
- Изготвяне на процедури за избор на оферти и/или търг по ПМС 55/2007;
- Изготвяне на декларации за МСП и за минимални помощи;
- Изготвяне на финансов анализ на фирмата и прогнозни парични потоци при
сценарий одобрение на проекта;
- Съдействие при получаване на писмено становище от банка партньор по
процедурата;
- Съдействие за получаване на писмени становища от Асистента по проекта;
Срок:
30 календарни дни след подписване на договора
Провеждане на търг по ПМС 55/2007 – 3 месеца
Срок за довършване на проектното предложение: 10 дни след одобрение на
търговете.
Сроковете, свързани с одобряване на банков кредит, зависят от банката.
Индикативна цена:
Около 12 000 лв. без ДДС, в зависимост от ангажираността на нашите
експерти, срокът за изпълнение, отдалечеността на клиента и бизнес
секторът, в който фирмата развива своята дейност.
Повече информация по схемата
Пълен пакет с Насоките и документите за кандидатстване е публикуван на
страницата на Управляващия орган на ОП Конкурентоспособност:
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=45&id=105

Свържете се с нас, за да Ви изпратим конкретна оферта, резюме на проекта,
индикативни стъпки и представяне на фирмата.

Контакти:
ЕР консулт и мениджмънт ООД
тел. 0878 700387
office@er-consult.com
www.er-consult.com

Нашите предимства
Екип
Балансиран и ефективен екип от
експерти с дългогодишен опит в
разработването и изпълнението на
проекти по ОП
Конкурентоспособност.

Експертиза
Детайлно познаване на
изискванията на Оперативна
програма Конкурентоспособност

Опит
Разработени/управлявани над 20
проекта по десет различни мерки
на Оперативна програма
Конкурентоспобност.

