Podjetje Plan b d.o.o. izvaja projekt z naslovom: Dvig konkurenčnosti z optimizacijo poslovnih
procesov v podjetju Plan b d.o.o.
Podjetje Plan b d.o.o. je uspešno prijavilo projekt na javni razpis: Javni razpis za spodbujanje
procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«,
ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. Javna agencija Spirit
Slovenija, dne 27.10.2017.
Povezava do javnega razpisa: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2017-10-27-Javni-razpis-zaspodbujanje-procesnih-izboljsav-podjetij-v-letu-2017---2018-Procesne-izboljsave-2017-2018PRIZ-17-18
ali
http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bsho
w_single%5D=1131
Projekt sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Več o kohezijski politiki v Sloveniji najdete na tem naslovu: www.eu-skladi.si .
Finančni viri za projekt so naslednji:
Finančni viri
Proračunska postavka
Sofinanciranje s sredstvi 160063-PN3.1.državnega proračuna za Spodbujanje podjetništva
kohezijsko politiko (EUR)
-V-14-20-EU (100%)
Zasebni viri
Skupaj

Kohezijska
regija
Vhodna
Slovenija

Leto 2018
18.500,00 EUR

26.640,00 EUR
45.140,00 EUR

Projekt se je pričel izvajati 23.4.2018, zaključek se predvideva najkasneje do 8.9.2018.
Namen projekta je izboljšati konkurenčnost podjetja Plan b d.o.o. preko procesnih izboljšav. V
sklopu projekta se izvajajo aktivnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na področju izboljšav
poslovnih procesov. Svetovanja zunanjih svetovalcev se izvajajo na področjih: finančna
funkcija, raziskovalno-razvojna funkcija, prodajna funkcija in investicijska funkcija.
V sklopu projekta bo realizirano:
• Skupaj število srečanj z zunanjim izvajalcem: 18
• Število oseb, ki bodo sodelovale na srečanjih: 5 (direktor in 4 vodje projektov)
• Predvideno število ur za priprave in izvedbo svetovanj: 185
Rezultati projekta za dvig konkurenčnosti podjetja po posamezni funkciji:
Finančna funkcija:
- Pridobitve finančnih sredstev à večji pregled nad možnostmi à nižji stroški
financiranja
- vlaganja finančnih sredstev à večji pregled nad možnostmi à višji donosi vloženih
sredstev

-

finančno napovedovanje à pregled na prihodnimi denarnimi tokovi à izvedba več
projektov
optimiranje likvidnost à optimiziranje prihodnih denarnih tokov à izvedba več
projektov

RR funkcija:
- Pravilniki à priprava pravilnikov s področja razvoja in inovativnosti à večja
motivacija zaposlenih
- Tehnična dokumentacija à jasno zbrana dokumentacija à večji pregled nad
možnostmi izbora zunanjih izvajalcev oz. materiala
Prodajna funkcija
- Politika cene à priprava cen storitev à priprava cenikov skladna s konkurenco
- Komuniciranje à pospeševanje prodaje à večje število izvedenih projektov
Investicijska funkcija
- Dokumentacija à pred izvedbo projekta priprava dokumentacije à učinkovitejša
izvedba projektov
- Sklepanje pogodb à natančno definiranje pogodb in odgovornosti pogodbenih strank
à ne prihaja do naknadnih problemov zaradi slabo pripravljenih pogodb
- Najem zunanjih izvajalcev à seznanjenost s kakovostjo vseh zunanjih izvajalcev à
povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov
- Nadzor à natančno definiranje uporabe materialov à povečanje učinkovitosti in
zmanjšanje stroškov
Na ta način bo podjetje po posamezni funkciji in aktivnosti dvignilo konkurenčnost podjetja.
Podlaga za dvig konkurenčnosti so tako: nižji stroški financiranja, višji donosi vloženih
sredstev, večje število izvedenih projektov, povečanje učinkovitosti posameznega projekta in
zmanjšanje stroškov zaradi slabe organizacije.

