Проект №: BG05M9OP001-1.021-0500-C01
„Повишаване квалификацията на заетите лица в „Ейч Пи Инк България”
Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Основната цел на проекта e: Да се повиши способността на заетите лица в Ейч Пи Инк България ЕООД
да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като
глобализацията и технологичните промени, чрез повишаване на знанията и уменията им в областта на
дигиталните компетенции.
Бенефициент: Ейч Пи Инк България ЕООД
Обща стойност на проекта: 111 375.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 111 375.00 лв., от които 94 668.75 лв. (85%) от средства на
Европейския съюз – ЕСФ и 16 706.25 лв. (15%) Национално финансиране от бюджета на Република
България.
Начало: 01.05.2018 г.
Край: 01.05.2019 г.

Дата: 02.05.2018 г.
Проект договор №: BG05M9OP001-1.021-0500-C01
„Повишаване квалификацията на заетите лица в „Ейч Пи Инк България”
Период на реализиране:
12 месеца: 01.05.2018 – 01.05.2019 г.
Общ бюджет на проекта: 111 375.00 лв.
Размер на БФП: 111 375.00 лв., от които 94 668.75 лв. (85%) от средства на Европейския съюз –
ЕСФ и 16 706.25 лв. (15%) Национално финансиране от бюджета на Република България.
Кратко описание на проекта
В рамките на проекта ще бъдат организирани и проведени обучения в областта на дигиталните
компетенции, с цел да се повиши способността на заетите лица в Ейч Пи Инк България ЕООД да
посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в условията на динамични глобални
процеси по преструктуриране, аутсорсинг и развитие на информационните технологии.
Обученията са насочени към заети лица в Ейч Пи Инк България ЕООД, който ще бъдат включени
в обучения, с оглед на спецификата на тяхната работа и потребностите им за повишаване на
знанията и уменията.
Цели на проекта:
Целта на проекта е да се повиши способността на заетите лица в Ейч Пи Инк България ЕООД да
посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори
като глобализацията и технологичните промени, чрез повишаване на знанията и уменията им в
областта на дигиталните компетенции.
Специфичните цели на проекта са:
 Повишаване на знанията и уменията на 405 заети лица в Ейч Пи Инк България ЕООД, чрез
участието им в обучения за работа със специализиран софтуер;
 Подобряване на адекватността на уменията на заетите в Ейч Пи Инк България ЕООД, с оглед
на нуждите на дружеството и възможностите на новите технологии;
 Повишаване на възможността за кариерно развитие на обучаваните лица;
 Повишаване производителността на труда на служителите в Ейч Пи Инк България ЕООД и
създаване на устойчива заетост.
Основни дейности:
По проекта са предвидени следните дейности:
1. Обучение за Работа с ИТ базирани решения и апликации (специализиран софтуер) за
обработка на статистически и база данни.
2. Обучение за Работа с ИТ системи и методология (специализиран софтуер) за успешно
управление на процеси и проекти.
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3. Обучение за работа с ИТ (специализиран софтуер) за провеждане на ефективна електронна
бизнес комуникация и решаване на бизнес казуси.
4. Информация и комуникация.
5. Организация и управление на проекта.
Очаквани резултати:
 Обучени 90 лица, заети в Ейч Пи Инк България ЕООД в областта на работата с ИТ базирани
решения и апликации (специализиран софтуер) за обработка на статистически и база данни;
 Обучени 195 лица, заети в Ейч Пи Инк България ЕООД в областта на работата с ИТ системи и
методология (специализиран софтуер) за успешно управление на процеси и проекти;
 Обучени 120 лица, заети в Ейч Пи Инк България ЕООД в областта на използването и
прилагането за работа с ИТ (специализиран софтуер) за провеждане на ефективна електронна
бизнес комуникация и решаване на бизнес казуси;
 Повишени знания и умения на лицата в областта на работата с ИТ базирани решения и
 апликации (специализиран софтуер) за обработка на статистически и база данни;
 Повишени знания и умения на лицата в областта на работата с ИТ системи и методология
 (специализиран софтуер) за успешно управление на процеси и проекти;
 Повишени знания и умения на лицата в областта на използването и прилагането за работа с
ИТ (специализиран софтуер) за провеждане на ефективна електронна бизнес комуникация и
решаване на бизнес казуси;
 Повишена ефективност и производителност на работа на обучените лица;
 Подобрена адекватност на уменията на обучените лица;
 Подобрени шансове за кариерно развитие на обучените лица.
Индикатори:
Брой заети лица - 405
Брой участници, придобили квалификация при напускане на операцията - 405
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