
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesne rozwiązania sprzedaży poprzez
internet i utworzenie miejsca pracy”

mająca na celu uruchomienie innowacyjnego systemu sprzedaży poprzez zakup usług i sprzętu
oraz utworzenie 1 miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: 

 Liczba utworzonych miejsc pracy wraz z samo zatrudnieniem - 1 pełen etat średnioroczny; 

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka.

Przedmiotem operacji jest utworzenie nowoczesnego systemu sprzedaży internetowej. Jesteśmy
firmą, która od 2010 roku zajmuje się sprzedażą, serwisem i montażem urządzeń oraz systemów z
zakresu techniki grzewczej i instalacyjnej. Ostatnio zauważamy, że coraz więcej sprzedaży usług i
produktów odbywa się za pośrednictwem naszej strony internetowej. Od kilku lat jest boom na
nowe budownictwo,  często inwestorzy wymieniają stare,  przestarzałe  technologiczne instalacje
grzewcze  na  te  nowoczesne.  Realizacja  operacji  pozwoli  mi  na  rozszerzenie  grupy  klientów.
Wobec  rosnących  oczekiwań  klientów  zamierzam  uruchomić  innowacyjny  system  sprzedaży
oparty na sklepie online (25 000,00 zł) z funkcją indywidualnego konta klienta B2B z przypisanym
systemem rabatowym dla różnych grup klientów, stworzeniu aplikacji  zakupowej (20 000,00 zł)
wykorzystującej  standard  PWA  (Progressive  Web  App).  Wskazane  elementy  umożliwią
osiągniecie celu operacji do końca 2022 roku. Podjęte działania w oparciu o najnowocześniejsze
techniki  komunikacyjne  i  rozwiązania  techniczne  umożliwi  znaczne  poszerzenie  rynku  zbytu
towarów i usług. Ze stroną internetową wiąże się zakup serwera (9000,00 zł) i zapory sieciowej
(4100,00 zł), kupno pakietu usług utrzymania strony, analitycznych (62400,00). Rozwój sprzedaży
internetowej  będzie wymagał  uzupełnienia tradycyjnego modelu sprzedaży - cześć klientów po
zapoznaniu się z oferta online będzie chciała osobiście zapoznać się z tą ofertą - dla nich zostanie
utworzone  nowe  miejsce  pracy  dla  osoby  z  grup  defaworyzowanych  (osoby  długotrwale
bezrobotne) - przedstawiciela handlowego, dla którego zostanie zakupiony telefon (4877,23 zł) i
laptop (6709,00 zł). 

Wartość otrzymanej pomocy 99 000,00 zł.

Koszt całkowity operacji 175 381,06 zł.


