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Проект  BG16RFOP002-2.002-0571 „Развитие на управленския капацитет и създаване на възможности за 

растеж в Мнемоника АД чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите.“, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между 

„Мнемоника“ АД и Министерство на икономиката. 

 

На 13 март 2017 г. „Мнемоника“ АД сключи договор BG16RFOP002-2.002-0571 за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на 

управленския капацитет и растеж на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

фонд за регионално развитие. 

 

Проектът е с продължителност 18 месеца и цели подобряване на конкурентоспособността и 

развитието на управленския капацитет на компанията чрез въвеждане на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) и услуги. 

 

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности: 

• Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги 

чрез придобиване и въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система) в 

„Мнемоника“ АД. 

• Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, 

чрез закупуване на ново оборудване, необходимо за функционирането на системата за 

управление на ресурсите (ERP система) в „Мнемоника АД“. 

• Визуализация на проекта. 

Успешното изпълнение на проекта, ще доведе до постигането на следните резултати: 

• Оптимизация на бизнес процесите в компанията. 

• Подобряване на процесите на планиране и взимане на решения в организацията и по-

голяма удовлетвореност на служителите. 

• Подобряване на организацията на ресурсите. 

• Подобряване на взаимоотношенията с клиенти и повишено качество на предоставяните 

от „Мнемоника АД“ услуги. 

• Повишаване на нетните приходи от продажби в резултат от оптимизирания търговски 

процес и по-доброто качество на предоставяните услуги. 

Общата стойност на проекта е 483 300.40 лв., от които 338 310.27 лв. безвъзмездна финансова 

помощ (287 563.73 лв. европейско и 50 746.54 лв. национално съфинансиране). Собствено 

финансиране от „Мнемоника АД“ е в размер на 144 990.13 лв. 

 


