Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

МОНОЛИТ-Т ООД

BG05M9OP001-1.081-0008-C01
На 21.06.2021 беше сключен договор за предоставяне на БФП между МТСП,
МИГ Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана и Монолит-Т ООД по схема за БФП
BG05M90P001-1.081-„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка
ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на
общините Дряново и Трявна“
Срокът на изпълнение на договора е 5 месеца.
Обща стойност на проекта: 20 509,50 ЛВ
в т.ч.
европейско съфинансиране: 17 433,08 лв
национално съфинансиране:
3 076,42 лв
Проектни цели:
Главна цел: Подобряване на работните условия в "МОНОЛИТ-Т" ООД, чрез
осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и посредством осигуряване
на социални придобивки, което от своя страна ще подобри качеството на живот и труд
и ще рефлектира положително върху производителността на труда.
Специфичните цели на проекта са следните:
1. Превенция срещу недопускане на заболявания от общ и професионален
характер, в резултат на придобиването на нови колективни предпазни средства,
нови, по-качествени лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно
облекло /СРО/ и в резултат на подобреното социално-битово обслужване на
работниците и служителите в "МОНОЛИТ-Т" ООД,
2.

Намаляване на средния брой на болничните дни през 2021 и 2022 година
минимум с 30%, в сравнение със същия сумарен брой през 2019 г, като резултат
от придобиването на новите ЛПС и СРО, следствие на внедряването на новите
колективни предпазни средства, както и поради новите възможности за столово
хранене.

3.

Подобряване качеството на живот и труд в дружеството, чрез нова социална
иновация- до оборудване на стаята за хранене и почивка и превръщането й в
столова, а също и чрез новото СРО, новите ЛПС и новите LED осветителни тела
в „МОНОЛИТ-Т“ ООД.

4.

Запазване на положителната тенденция за недопускане на трудови злополуки
и през 2021 и 2022 г, подобно на 2019 г.
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1.

Проектни дейности:
Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „позелени” модели за организация на труда в предприятията: Поддейност 3.1. от
Условията за кандидатстване: Осигуряване на колективни предпазни средства,
включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на
съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани
с подобряване условията на труд

2.

Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „позелени” модели за организация на труда в предприятията: Поддейност 3.2. от
Условията за кандидатстване: Закупуване на лични предпазни средства и
специално работно облекло

3.

Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и
оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни
съоръжения и др.

Очаквани резултати:
1. Доставени и монтирани LED осветителни тела и LED прожектори в полза на 47
лица
2. Закупени лични предпазни средства и специално работно облекло
3. Оборудвана столова за храна, в т.ч. доставени и монтирани:
- готварска печка- 1 брой,
- микровълнова печка- 1 брой,
- тостер- 1 брой,
- хладилник- 1 брой,
- диспенсър- 1 брой.

