Aktualne nabory wniosków o
dofinansowanie
Dofinansowanie
unijne na
zaprojektowanie i
stworzenie nowych
produktów na rynek
W dniu 26.10.2020 Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs
na dofinansowanie unijne projektów w ramach
działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla
przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla
przedsiębiorców – dla konkursu dotyczącego
projektów realizujących Program Dostępność
Plus.
więcej

Systemy gwarancji
BGK na czas
pandemii. Nowe,
korzystniejsze
zasady udzielania
gwarancji do
kredytów bankowych
dla firm
Przedsiębiorcy, którzy potrzebują wziąć kredyt, jednak nie posiadają odpowiedniej zdolności i
zabezpieczeń mogą skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego. W pakiecie
pomocowym BGK dla firm, którego zadaniem jest wsparcie przedsiębiorstw odczuwających
skutki pandemii, znajdują się nowe oferty gwarancji, a dotychczasowe istniejące propozycje są
korzystniejsze.
cz. 1: Gwarancja Biznesmax

cz. 2: Gwarancja
Płynnościowa

więcej

cz.3: Gwarancje de minimis
więcej

więcej

Sięgnij z Najda
Consulting po
dotacje unijne w
obszarze
inteligentnych
specjalizacji jeszcze
w 2020 roku. Już
wkrótce rusza
nabór!
28 października 2020 r. Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w
sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu
konkursów dla Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 na 2020 r.
Zaktualizowany harmonogram konkursów
zakłada wprowadzenie naboru wniosków dla
przedsiębiorców w ramach działania 1.5 typ:
Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w
obszarze inteligentnych specjalizacji lub
branżach bezpośrednio z nimi powiązanych,
realizowane w okresie kryzysu wywołanego
skutkami
epidemii
COVID-19
Publikacja ogłoszenia: 20.11.2020. Termin
trwania naboru:21.12.2020 - 22.02 2021
więcej

Wsparcie UE dla
turystyki w
województwie
zachodniopomorskim
– zdobądź fundusze z
Najda Consulting
28 października 2020 r. Zarząd Województwa
Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w
sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu
konkursów dla Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020 na 2020 r.
Zaktualizowany harmonogram
konkursów
zakłada wprowadzenie naboru wniosków dla
przedsiębiorców w ramach działania 1.5 typ:
Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój
innowacyjności i konkurencyjności w sektorze
turystyki realizowane w okresie kryzysu
wywołanego skutkami epidemii COVID-19
Publikacja
ogłoszenia:
20.11.2020.
Termin trwania naboru:21.12.2020 - 22.02 2021
więcej

Zarządzanie projektami w Najda
Consulting

Uroczyste otwarcie
budynku dworca
PKP w Choszcznie
02 października br. odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wyremontowanego budynku
dworca PKP w Choszcznie. Na zaproszenie
Burmistrza Choszczna Pana Roberta
Adamczyka, udział w tym wydarzeniu wziął
także prezes Najda Consulting sp. z o.o. s.k.
– Andrzej Najda.
więcej

Najda Consulting
sp. z o.o. sp. k.
Inżynierem
Kontraktu dla
priorytetowego dla
władz Trzcińska
Zdrój projektu
przebudowy
oczyszczalni
ścieków
Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. jako Inżynier
Kontraktu prowadzi szereg innowacyjnych
projektów w sektorze budowlanym. 2
września 2020 została podpisana umowa
przez Najda Consulting sp. z o.o. sp. k. na
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla
projektu pn.: „Rozwój usług o charakterze
społecznym, kulturalnym i sportowym na
obszarze Gminy Resko”.
więcej

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas newsletterów ani informacji o aktualnych możliwościach
pozyskania dotacji, prosimy się wypisać.
Najda Consulting ul. E.Kwiatkowskiego 1/23; 71-004 Szczecin

