Информация за сключен договор за БФП
На 20.06.2016 г. фирма „Дуо Софт“ ЕООД сключи с Управляващия орган на ОПИК, ГД ЕФК към
МИ, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1159-C01 по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос 2:
„Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет
за растеж на МСП“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, за
изпълнение на проект с наименование: “ Подобряване на производствения капацитет на "Дуо
Софт" ЕООД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на система за управление на ИТ
услуги“.
Основната цел на проекта е успешно внедряване на система за управление на ИТ услуги, чрез
която ще се подобрят производствените процеси, ще се повиши предлагането на услугите и ще
се подобри качеството на услугите.
Описание на проекта: По проекта ще бъде оборудван изнесен офис на фирмата с необходимата
техника и специализиран софтуер, който да бъде организиран като център за управление на ИТ
услугите на компанията. По проекта е предвидено закупуване софтуерна система за управление
на ИТ услуги, както и необходимата хардуерна платформа за нуждите на информационната
система.
В резултат от проекта се очаква подобряване на качеството на предлаганите услуги, увеличаване
на капацитета на предлаганите услуги и подобряване на пазарните позиции на фирмата.
Бюджет на проекта: обща стойност 500 000 лв. от които 350 000 лв. безвъзмездна финансова
помощ, съставляваща 70% от общо допустимите разходи и 150 000 лв. собствено финансиране,
съставляващо 30% от общо допустимите разходи.
Срок на изпълнение на проекта: 12 месеца

Процедури за избор на изпълнител
Проектиране, разработване, доставка и инсталиране на система за управление на ИТ услуги

Закупуване и инсталиране на хардуерно оборудване, лицензи и климатик

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------------Проект „Подобряване на производствения капацитет на "Дуо Софт" ЕООД чрез закупуване и въвеждане в
експлоатация на система за управление на ИТ услуги“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP002-2.001-1159-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;
Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2
„Капацитет за растеж на МСП“, процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”
2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дуо Софт“ ЕООД и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.

