Dotacje na innowacje
Firma realizuje projekt pt.
„Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy
pomiędzy Wilga Fruit Sp. z o.o., a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację
wymiany danych”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”
Beneficjent: Wilga Fruit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-600/13-00 z dnia 26.11.2013 r.
Okres realizacji projektu: od 01 grudnia 2013 do 31 sierpnia 2014
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 471 400,00 PLN
Wysokość przyznanego wsparcia: 329 980,00 PLN (w tym 85% ze środków
europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)
Projekt realizowany przez Wilga Fruit Sp. z o.o. polega na zakupie i wdrożeniu
systemu B2B w celu automatyzacji wymiany informacji handlowych, co przyczyni się do
zwiększenia efektywności działalności Wilga Fruit (wzrost średniomiesięcznych zysków z
działalności operacyjnej) oraz przyniesie wymierne korzyści jego partnerom. Aby osiągnąć
zakładane rezultaty projektu niezbędna jest realizacja następujących zadań:
a) zakup usługi doradczej
b) zakup WNiP w postaci nowoczesnego systemu B2B
c) zakup nowych środków trwałych w postaci:
 drukarki przemysłowej do etykietowania skrzyniopalet z niesortem (3 szt.)
 przenośnego terminala wyposażonego w czytnik kodów kreskowych (1 szt.)
 skanerów kodów kresowych dalekiego zasięgu do montażu na wózku
widłowym (3 szt.)
 automatycznego, przemysłowego skanera kodów kreskowych (3 szt.)
 wag paletowych (5 szt.)
 komputerów mobilnych przemysłowych 12 z ekranem dotykowym wraz ze
stelażem mocującym do wózka widłowego (3 szt.)
 komputera przemysłowego panelowego 12 w obudowie ze stali nierdzewnej z
ekranem dotykowym i systemem operacyjnym (1 szt.)
 szafek sterowniczych do obsługi wag oraz komunikacji z systemem B2B (2
szt.)
 szafki sterowniczej do obsługi skanerów oraz komunikacji z systemem B2B (1
szt.)
d) organizacja szkolenia specjalistycznego dla 4 pracowników z obsługi systemu B2B
Partnerami biznesowymi Wilga Fruit w ramach projektu są:
1) Jeronimo Martins Polska S.A. - Biedronka (woj. dolnośląskie)
2) Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. (woj. kujawskopomorskie)
3) Chrobok-International GmbH (Niemcy)
W projekcie przewidziano wdrożenie technologii elektronicznej wymiany danych (EDI), przy
jednoczesnym wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów w następujących
procesach B2B:
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obsługa ofert,
obsługa zamówień,
magazynowania,
obsługi reklamacji,
raportowanie.

Ponadto zautomatyzowany zostanie proces kupna-sprzedaży (zawieranie umów,
wystawianie e-faktur) oraz wdrożona będzie usługa automatycznego przetwarzania danych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

