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ПРОЕКТ
„Създаване на нови работни места в Полипрес ООД”
Договор BG05M9OP001-1.003-2690-C01

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси:
Подобряване достъпа до заетост и качеството на
работните места.
Наименование на процедура:
Ново работно място 2015
Код на процедура: BG05M9OP001-1.003

ПРОЕКТ
„Създаване на нови работни места в Полипрес
ООД”
Договор BG05M9OP001-1.003-2690-C02

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от бенефициента Полипрес ООД, и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg
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ОТЧЕТ

за направеното по проекта
„Създаване на нови работни места в Полипрес ООД”,
изпълняван по Договор BG05M9OP001-1.003-2690-C02,
и постигнатите резултати, както и за проблемите по време на реализацията му

Основна цел на проекта: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.
Проекта стартира на 07.03.2017, с подписването на договора с УО, след което започнаха и дейностите предвидени за изпълнение на проекта:
– сформиране на екип за управление
– изпълнение на мерки за информация и публичност
– закупуване на оборудване, свързано със създаването на 6 нови работни места
– проучване на пазара на труда за лица отговарящи на изискванията за целевата
група по проекта 3-ма безработни младежи до 29 г. и 3-ма трайно безработни и
неактивни лица
– наемане на 6 лица на работа по проекта, организиране на обучението им със
закупеното оборудване и осигуряване работа на наетите лица.
При финализирането на проекта са отчетени постигнатите резултати:
1. Сключени трудови договори с 6 лица от целевата група, с помощта на ДБТ Габрово.
2. Осигурена субсидирана заетост на 6 безработни/неактивни лица за 12 месеца.
3. Осигурена заетост на минимум 3-ма безработни/неактивни лица за 12 месеца
след приключване на проекта.
4. Нетно увеличение на персонала на предприятието със 6 лица.
5. Закупено е оборудването, свързано със създаването на работните места.
Ръководството на Полипрес ООД демонстрира своята ангажираност за развитието на човешките ресурси в предприятието, както и подобряване адаптивността на
работната сила, създавайки възможностите по този проект.
Изпълнението на Дейност „Наемане на безработни и/или неактивни лица за периПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от бенефициента Полипрес ООД, и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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од до 12 месеца” допринесе за осигуряването на по-висока и по-качествена заетост,
чрез прилагане на мерки за повишаване на икономическата активност и едновременно с това - подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни и
неактивни лица.
Дейността по наемане на безработни лица е извършена в сътрудничество с Дирекция „Бюро по труда” - Габрово, с чиято помощ е проведен подборът на крайни
бенефициенти, представители на целевата група.
Екипът на Полипрес ООД в процеса на изпълнение на проекта е получавал информация от местното бюро по труда относно регистрираните към момента на изпълнение на дейността безработни лица попадащи в целевата група, както и предложения за подходящи кандидати.
При реализацията на проекта за предвидените 6 работни места поетапно са наети 8 лица (2 от лицата прекратиха работата си при нас предсрочно), направени са
разходи за възнаграждения на наетият персонал в размер на 33 433лв., внесени са
осигуровки в размер на 6252.18лв.
Закупено и пуснато в експлоатация е оборудване на стойност 15 960лв., при което
за сметка на Полипрес ООД е внесен ДДС в размер на 3 192лв.
Осъществени са мерки за публичност на няколко етапа - начална и финална пресконференции, 2 публикации в местната преса, публикации на сайта на Полипрес
ООД, изработени са брошури, информационен лист и др., на обща стойност 980лв.
при което за сметка на Полипрес ООД е внесен ДДС в размер на 196лв.
За изпълнението на проекта е създаден е екип, състоящ се от Ръководител, Координатор и Счетоводител на проекта, като са направени външни разходи за организация и управление в размер на 4372лв.
Общо направените по проекта разходи са в размер на 64 481.80лв., от които 48
521.80лв., за заплати и услуги. Следва да се приспаднат амортизации в размер на
4 463.64лв.
Проектът създаде предпоставки и условия за икономическо и устойчиво развитие
на основата на повишаване качеството на труда и стимулиране личностната реализация на заетите лица.
Беше закупено и доставено оборудване осигуряващо новите 6 работни места в
Полипрес ООД с цел създаване на условия за заетост на представителите на целевата група.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от бенефициента Полипрес ООД, и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Закупена беше машина - лазерен гравир, за гравиране, надписване или изрязване на надписи, лога, мострени опаковки и рекламни изделия и др., които се използват основно в областта на рекламата, както и за производство на тестови начални
бройки от серийни опаковки.
Машината представлява модерна лазерна система за гравиране и рязане на широка гама материали: картони, мукава, дърво, гума, плексиглас, плат, ABS двуслойни плоскости, алуминий, кожа, и др.
Машината е оборудвана с лазер с въздушно охлаждане, система за обдухване на
лещата, RedDot показалец, CCD камера, панорамно затъмнено стъкло за по-добра
видимост, работен плот тип „пчелна пита”.
Инсталираното оборудване допринася за по-голямо разнообразие на предлаганите от фирма Полипрес рекламни продукти и услуги, разширяване на кръга от клиенти на фирмата използващи тези нови възможности наред с досега предлаганите
продукти и услуги.
С негова помощ се реализират лесно пробни или мострени бройки и нискотиражни поръчки, което увеличава потенциала на фирмата.

Проекта приключва на 07.08.2018 г. с успешното изпълнение на всички предвидени дейности и отчитане на постигнатите резултати.
Този материал е създаден в рамките на проект „Създаване на нови работни места в Полипрес ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в изпълнение на Договор за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-1.0032690-C01.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от бенефициента Полипрес ООД, и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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