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Пилотни приложения на CROSS.INNO.CUT екшън плана
Проект CROSS.INNO.CUT е пряко ориентиран към онези фактори, които ограничават
или възпрепятстват конкурентоспособността на предприятията и регионалното
развитие в трансграничния Гърция – България район.
Такива фактори са: прекомерните оперативни разходи, причинени от
неефективното разпределение на ресурсите (като например, суровини, използване
на дълготрайни активи, количество завършени стоките за склад, енергия,
управление на веригата за доставки, по-добро използване на човешки ресурси);
ниската степен на сътрудничеството между предприятия и изследователски
организации и липсата на канали за прилагане на иновационни управленски
техники за намаляване на оперативните разходи в бизнес сектора в целия
трансграничен регион.
В съответствие с проектната концепция бяха очертани шест области на
интервенция: хора и процеси, сензори за намаляване на производствените
разходи, възобновяема енергия, верига на доставките, зелени сгради, както и
маркетинг чрез социалните медии.
В тази рамка, логиката на проекта предвиждаше последователно а) извършване на
100 одита за възможно първоначални съкращаване на разходите одити, б)
разработване на екшън планове за 33 предприятия, и в) изготвяне на 14 пилотни
приложения на иновативни технологии и методологии за съкращаване на
разходите.
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Логическа рамка на проект Cross.Inno.Cut

На 14 приложения са подбрани разпръснато в цялата област на изпълнение на
проекта, а именно по територията на Северна Гърция и Южна България.
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География на пилотните приложения
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14-те пилотни приложения са обобщени в по-долу представената таблица.
Местоположение: Солун

Местоположение: Солун

Индустрия: Храни и напитки
Област на интервенция: Хора и процеси
Пилотно приложение: Реинжинеринг на
процеси и интеграция на информационните
технологии

Индустрия: Строителни материали

Местоположение: Солун

Местоположение: Кърджали

Индустрия: Конструкции за превозни
средства и хладилни части
Област на интервенция: Хора и процеси
Пилотно приложение: Реинжинеринг на
процеса на продажбите и поддръжката

Индустрия: Облекло
Област на интервенция: Енергия в
производството
Пилотно приложение: Дизайн на датчици
и система за контрол на осветлението

Местоположение: Кавала

Местоположение: Драма

Индустрия: Mетални продукти

Индустрия: Мраморни продукти

Област на интервенция: Верига
доставките
Пилотно приложение: Планиране
производството и дизайна

на
на

Област на интервенция: Е-маркетинг &
социални медии
Пилотно приложение: Внедряване на Емаркетинг & социални медии

Област на интервенция: E-маркетинг &
социални медии
Пилотно приложение: Внедряване на Емаркетинг & социални медии

Местоположение: Ксанти

Местоположение: Blagoevgrad

Индустрия: Рамки за врати и прозорци
Област на интервенция: Енергия в сградите
(сензори
за
намаляване
на
производствените разходи)

Индустрия: Облекло
Област на интервенция: Хора и процеси
Пилотно приложение: Реинжинеринг на
процеси,
информационна
и
комуникационна система и система за
управление на качеството

Пилотно приложение: Повишаване
енергийната ефективност на сградите

на

Местоположение: Rodopi

Местоположение: Xanthi

Индустрия: Храни и напитки
Област на интервенция: Енергия в сградите
(сензори
за
намаляване
на
производствените разходи)

Индустрия: Храни и напитки
Област на интервенция: Енергия в сградите
(сензори
за
намаляване
на
производствените
разходи)
и
възобновяеми източници

Пилотно
приложение:
Енергиен
индустриален одит и план за спестяване

и

Пилотно приложение: Оползотворяване
на отпадъци за производство на енергия

Местоположение: Родопи

Местоположение: Петрич

Индустрия: Храни и напитки

Индустрия: Автомобилна

Област на интервенция: Енергия
производството
Пилотно
приложение:
Енергиен
индустриален одит и план за спестяване
Местоположение: Еврос

в
и

Област на интервенция: Маркетинг и
социални медии
Пилотно приложение: Препроектиране на
е-маркетинговото присъствие

14ти
Информационен
бюлетин
Федерация на
Индустриите на
Северна Гърция
Университет
„Аристотел”
гр. Солун
Изследователски
център „URENIO”
Югозападен
университет
“Неофит Рилски ”
Стопанска камара
на Източна
Македония
Федерация на
индустриите на
Родопи
Стопанска камара
Петрич
Съюз на
индустрията и
промишлеността
Ксанти
Стопанска камара
Кърджали
Федерация на
индустриите на
Еврос

Местоположение: Еврос
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Индустрия: Храни и напитки
Област на интервенция: Енергия
производството
Пилотно
приложение:
Енергиен
индустриален одит и план за спестяване

Индустрия: Храни и напитки
в
и

Област на интервенция: Маркетинг и
социални медии
Пилотно приложение: Препроектиране на
е-маркетинговото присъствие

Пилотните приложения и резултатите от тях ще бъдат представени на
"Семинар, посветен на технологиите за намаляване на разходите", който ще се
проведе в Александруполис в петък, 31-ви май 2013 г.

Място на провеждане:
Сградата на Търговската камара на Еврос
авеню Демокрация 307, Александруполис
Петък 31 май 2013 от 18:00
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Повече подробности за проекта са достъпни онлайн чрез интернет страницата на проекта:

www.cost-cutting.eu
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