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ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ 

 

Уважаеми клиенти и партньори,  

 

 Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 07.07.2017г. стартира изпълнението на 

проект BG16RFOP002-1.001-0310 Внедряване на иновативно произведение за предоставяне на 

нови услуги от Програм Консултинг ООД“, който е финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Общата стойност на проекта е 641 760 лева, като безвъзмездната финансова помощ 

възлиза на 577 584,00 лева, от които 490 946, 40 лева европейско и 86 637,60 лв. национално 

съфинансиране, а срокът за изпълнение е 15 месеца. 

 

Общата цел на проектното предложение е повишаване на иновационния капацитет и 

конкурентоспособност на Програм Консултинг ООД. 

Специфичната цел на проекта е осъществяване на пазарна реализация на нови услуги, 

предоставяни чрез иновативно произведение, обект на внедряване по проекта - Уеб базирана и 

мобилна платформа за предоставяне и експлоатиране на услуги за нормативно съответствие, 

насочени към задължени лица по ЗМИП и ЗМФТ, попадащо в обхвата на приоритетно 

направление „уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти» на тематична област „ИКТ и информатика“ на 

ИСИС.  

 

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

 Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновацията. 

 Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на 

иновацията. 

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните: 

Резултатът от реализиране на дейностите допринася за постигане целите на проекта: 

осъществяване на пазарна реализация на иновативното произведение (уеб-платформа за 

предоставяне на нови услуги) в тематична област на ИСИС „ИКТ и информатика” и 

повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособност на Програм Консултинг ООД. 
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Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на 

Хоризонталните политики на ЕС: 

 Устойчиво развитие - внедрената иновация и успешната пазарна реализация  ще 

допринесат за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност 

и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях 

 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация - Принципът за насърчаване на 

равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с 

увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация, ще бъде спазен 

и ще се съблюдава при изпълнение на проекта, при формиране на екипа по проекта 

(членовете на екипа са подбрани без да бъдат налагани ограничения относно пол, 

етническа принадлежност или раса). Същевременно иновацията по проекта се 

характеризира с широка достъпност (достъп от всяка точка през уеб 

пространството в интернет и едновременно с това интуитивен user friendly 

интерфейс), включително за хора с физически и двигателни увреждания.  

 

 

 

07.07.2017г. 

гр. София 
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