„K&B DEVELOPMENT” E. BARCZAK, Ł. KLOC SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt
DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA „K&B DEVELOPMENT” E. BARCZAK,
Ł.KLOC SPÓŁKA JAWNA, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.
Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce wskutek
epidemii COVID-19.
Planowanym efektem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.
Wartość projektu: 102 665,13 PLN
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 102 665,13 PLN

Informujemy, iż firma „K&B DEVELOPMENT” E. Barczak, Ł. Kloc Spółka Jawna
zrealizowała projekt NR POPW.01.04.00-18-0082/18
pod nazwą „ Przeprowadzenie audytu wzorniczego kończącego się rekomendacjami
w formie strategii wzorniczej dla firmy K&B Development E. Barczak, Ł. Kloc spółka
jawna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
Celem projektu było opracowanie strategii wzorniczej przedsiębiorstwa i określenie kierunków
rozwoju firmy opartych na wzornictwie przemysłowym.
Całkowita wartość projektu wynosi: 42 435,00 zł
Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 29 325,00 zł.

Firma K&B Development E. Barczak, Ł. Kloc Spółka Jawna
realizuje projekt NR POPW.01.04.00-18-0082/18 pod nazwą „ Przeprowadzenie audytu wzorniczego
kończącego się rekomendacjami w formie strategii wzorniczej
dla firmy K&B Development E. Barczak, Ł. Kloc spółka jawna”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję
Audyt jest procesem, który ma pozwolić zidentyfikować potrzeby związane z wzornictwem przemysłowym,
potencjałem i doświadczeniem. Pozwala również na ocenę zasobów i konkurencji. Wynikiem audytu jest
rekomendacja w postaci strategii wzorniczej.
Analiza wzornicza będzie zawierała kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa obszary takie
jak: oferta produktowa, model biznesowy, technologia, struktura organizacyjna, procesy komunikacji, strategię
marketingową, zdefiniowanie i charakterystyka klientów, konkurencji i trendów branżowych. Audyt zakończy się
strategią wzorniczą, która będzie zawierała takie elementy jak: charakterystyka firmy, otoczenie firmy w zakresie
designu, trendy rynkowe, wykorzystanie wzornictwa w firmie, problemy wzornicze w firmie i możliwości rozwoju,
rekomendacje działań.
Celem projektu jest opracowanie strategii wzorniczej, która będzie wynikała bezpośrednio z audytu wzorniczego.
Firma chce być gotowa na zmiany, wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, marketingowej
i organizacyjnej. Celem projektu jest przeprowadzenie firmy przez proces analizy i zmian, co pozwoli na
zidentyfikowanie słabych i mocnych stron oraz zbudowanie strategii działania, które pozwolą na rozwój.
K&B Development E. Barczak, Ł. Kloc spółka jawna oczekuje od projektu rzetelnie przeprowadzonej analizy
i rekomendacji, które pozwolą na korzyści finansowe, ale i związane z wprowadzeniem w firmie czterech rodzajów
innowacji. Działania audytowe firma zamierza wdrożyć na postawie strategii. Do efektywnego wdrożenia przyczyni
się chęć zmian i rozwoju oraz współpraca audytora z wnioskodawcą. Działania rozwojowe, które zamierzamy
wprowadzić będą w dużej mierze zależały od wyników audytu, jednak planem jest rozwój hotelu pod względem
komfortu dla klienta i wprowadzenia nowych produktów i usług związanych ze spa i medycyną estetyczną.
Firma oczekuje od projektu wyznaczenia kierunku rozwoju i analizy pod kątem planowanych zmian.
Całkowita wartość projektu wynosi: 42 435,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszu Europejskiego: 29 325,00 zł.

