
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

 
 

Co się wydarzyło w Najda Consulting  
 

 

 

 

    
 

    
 



 

Ruszyła nowa strona 
Najda Consulting! 

 

25 marca 2021r. ruszyła nowa strona 
www.najdaconsulting.pl  

Zapraszamy do zapoznania się z 
treścią.Wierzymy, że po dokonanych zmianach 

nawigacja będzie prostsza, a informacje 
bardziej dostępne. Co znajdziecie na nowej 
stronie internetowej? Zapraszamy na krótki 

spacer.  
 

  

   

 

 

 

 

    
 

 

 
Aktualne nabory wniosków  

o dofinansowanie  
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http://www.najdaconsulting.pl/
https://www.facebook.com/NajdaConsulting
https://www.facebook.com/NajdaConsulting


 

 

 

Ostatnia szansa na 
dofinansowanie 

projektów badawczo 
– rozwojowych dla 

przedsiębiorstw 
 

Już pierwszego kwietnia rusza dodatkowy 
nabór wniosków dla przedsiębiorców z 
województwa zachodniopomorskiego. 
Przedmiotem dofinansowania mogą być 
projekty badawczo – rozwojowe, a do zdobycia 
w pierwszym etapie prac badawczych jest 
nawet 85% dofinansowania.  
W ramach projektu można sfinansować m.in 
wynagrodzenia personelu, koszty aparatury i 
sprzętu, koszty badań oraz koszty operacyjne. 
W tym samym wniosku możemy dofinansować 
również koszty niezbędne do uruchomienia 
wyników prac badawczych, w tym m.in. zakup 
maszyn i urządzeń, budowę hali. 
 
 
Publikacja ogłoszenia:19.03.2021. 
Termin trwania naboru: 01.04.2021-30.04.2021 
. 
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https://najdaconsulting.pl/ostatnia-szansa-na-dofinansowanie-projektow-badawczo-rozwojowych-dla-przedsiebiorstw/
https://najdaconsulting.pl/ostatnia-szansa-na-dofinansowanie-projektow-badawczo-rozwojowych-dla-przedsiebiorstw/


 

Aż 80 mln dla 
przedsiębiorców na 
projekty 
inwestycyjne 
dotyczące instalacji 
fotowoltaicznych 
OZE 

 

31 marca wystartuje nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł wraz z 
podłączeniem tych źródeł do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej. 
 
 
Publikacja ogłoszenia: 12.03.2021. 
Termin trwania naborów:03.2021 -05.2021. 
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https://najdaconsulting.pl/az-80mln-dla-przedsiebiorcow-na-projekty-inwestycyjne-dotyczace-instalacji-fotowoltaicznych-oze/
https://najdaconsulting.pl/az-80mln-dla-przedsiebiorcow-na-projekty-inwestycyjne-dotyczace-instalacji-fotowoltaicznych-oze/


 

 

 

Ostatnia szansa na 
dotacje dla firm w 
ramach POIR – 
Poddziałanie 1.1.1 – 
tzw. Szybka ścieżka 

 

22.03.2021 r. rusza ❗️ostatni w obecnej 

perspektywie unijnej nabór wniosków o 
dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 – 
Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. 
Szybka ścieżka.Zapraszamy już teraz do 
nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami. 
Dzięki temu rozpoczniecie Państwo współpracę 
z najskuteczniejszą firmą doradczą w regionie 
wg ogólnopolskiego magazynu Fundusze 
Europejskie. 
 
 
Publikacja ogłoszenia: 14.01.2021. 
Termin trwania naboru: 22.03.2021-
04.05.2021.  

 

  

   

 

 

    
 

 

 
Projekty naszych Klientów, które 

uzyskały  dofinansowanie    
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Opracowanie 
nowatorskich eko-
podłoży to kolejny 

projekt B+R 
przygotowany przez 
Najda Consulting, 
który otrzymuje 
dotację unijną 

 

Pozycja firmy Najda Consulting jako lidera w 
dziedzinie skutecznego pozyskiwania funduszy 
unijnych dla projektów B+R po raz kolejny została 
potwierdzona. Dzięki podwyższeniu alokacji 
trzeciej rundy konkursu dla działania 1.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 
projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie 
wyników prac B+R w działalności gospodarczej, 
nasz klient – Athena Eco Group sp. z o.o. s. k. 
otrzymał środki unijne na opracowanie 
nowatorskich eko-podłoży. 
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https://najdaconsulting.pl/opracowanie-nowatorskich-eko-podlozy-to-kolejny-projekt-br-przygotowany-przez-najda-consulting-ktory-otrzymuje-dotacje-unijna/
https://najdaconsulting.pl/opracowanie-nowatorskich-eko-podlozy-to-kolejny-projekt-br-przygotowany-przez-najda-consulting-ktory-otrzymuje-dotacje-unijna/


 

Innowacyjny projekt 
dziecięcych 

zabawek 
rozwijających 

kreatywne i logiczne 
myślenie otrzymuje 

dofinansowanie 
unijne dzięki Najda 

Consulting 
 

Dzięki dokumentacji przygotowanej przez firmę 
Najda Consulting, innowacyjny projekt firmy 
SUN&MORE Sp. z o.o. otrzymał 
dofinansowanie unijne. Projekt zajął 7 miejsce 
na liście rankingowej i tym samym otrzyma 
unijne wsparcie w wysokości 887 011 zł. 
Przedmiotem projektu jest innowacyjne 
rozwiązanie technologiczne obejmujące serię 
zabawek do samodzielnego składania. 
Elementy zabawek wykonane będą z 
ekologicznego surowca, jakim jest drewno. 

 

  

   

 

 

 

 

    
 

 
 

Zarządzanie projektami w Najda Consulting 
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https://najdaconsulting.pl/innowacyjny-projekt-dzieciecych-zabawek-rozwijajacych-kreatywne-i-logiczne-myslenie-otrzymuje-dofinansowanie-unijne-dzieki-najda-consulting/
https://najdaconsulting.pl/innowacyjny-projekt-dzieciecych-zabawek-rozwijajacych-kreatywne-i-logiczne-myslenie-otrzymuje-dofinansowanie-unijne-dzieki-najda-consulting/


 

 

 

Zakończyliśmy 
rozbudowę zakładu 
produkcyjnego,  
w którym firma 
Pigment sp. j. 
uruchamia 
produkcję 
innowacyjnych w 
skali światowej farb 
multifunkcyjnych! 

 

Dzięki dofinansowaniu unijnemu wybudowano 
budynek socjalno biurowy, halę produkcyjną 
oraz zakupiono niezbędne wyposażenie 
technologiczne. Firma Najda Consulting  
sp. z o.o spółka komandytowa, po 
przeprowadzonej analizie możliwości 
pozyskania dofinansowania, przygotowała 
skuteczny wniosek o dotację unijną na ten 
projekt. Otrzymane dofinansowanie wyniosło: 
2 939 999,96 zł, zaś wartość całej inwestycji to 
7 384 509,63 zł.  
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https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-rozbudowe-zakladu-produkcyjnego-w-ktorym-firma-pigment-sp-j-uruchamia-produkcje-innowacyjnych-w-skali-swiatowej-farb-multifunkcyjnych/
https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-rozbudowe-zakladu-produkcyjnego-w-ktorym-firma-pigment-sp-j-uruchamia-produkcje-innowacyjnych-w-skali-swiatowej-farb-multifunkcyjnych/


 

Remont Centrum 
Kultury w Resku – 
Najda Consulting 
jako Inżynier 
Kontraktu 
rozpoczyna od 
nadzorowania prac 
rozbiórkowych 

 

W grudniu 2020 r Najda Consulting sp. z o.o. 
sp.k została wybrana do pełnienia funkcji 
Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. 
„Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w 
Resku w zakresie funkcji kulturalnych, 
edukacyjnych i społecznych”. Jest to 
inwestycja, która otrzymała unijne 
dofinansowanie w oparciu o projekt 
przygotowany przez ekspertów Najda 
Consulting. Całkowity koszt projektu wyniesie 
5 278 881,29 zł, natomiast wartość 
dofinansowania to 3 957 660,94 zł. 
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https://najdaconsulting.pl/remont-centrum-kultury-w-resku-najda-consulting-jako-inzynier-kontraktu-rozpoczyna-od-nadzorowania-prac-rozbiorkowych/
https://najdaconsulting.pl/remont-centrum-kultury-w-resku-najda-consulting-jako-inzynier-kontraktu-rozpoczyna-od-nadzorowania-prac-rozbiorkowych/


 

 

 

Adaptacja części 
Przedszkola 
Miejskiego w 
Wolinie na żłobek 
zakończona!  

 

Z dużą przyjemnością informujemy o 
zakończeniu robót budowlanych związanych z 
remontem żłobka będącego częścią 
Przedszkola Miejskiego w Wolinie. Podpisując 
w czerwcu 2020 umowę na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu przy adaptacji budynku 
Przedszkola Miejskiego w Wolinie, mieliśmy 
świadomość wyzwania, jakie stanęło przed 
naszą firmą. Obiekt ten wymagał kapitalnego 
remontu ze względu na jego bardzo zły stan 
techniczny, zaś czas na wykonanie był 
stosunkowo krótki, biorąc pod uwagę szeroki 
zakres robót. 
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https://najdaconsulting.pl/adaptacja-czesci-przedszkola-miejskiego-w-wolinie-na-zlobek-zakonczona-juz-1-lutego-2021-zawitaja-tam-dzieci/
https://najdaconsulting.pl/adaptacja-czesci-przedszkola-miejskiego-w-wolinie-na-zlobek-zakonczona-juz-1-lutego-2021-zawitaja-tam-dzieci/


 

Pandemia nie 
wstrzymuje prac w 
Międzypokoleniowym 
Centrum Integracji w 
Choszcznie. 

 

Pomimo trwającej pandemii COVID – 19, firma 
Najda Consulting sp. z o.o. sp.k. pełniąca rolę 
Inżyniera Kontraktu dla projektu 
„Międzypokoleniowe Centrum Integracji Seniora 
i Malucha w Choszcznie” aktywnie zarządza 
procesem budowlanym. Przy zachowaniu 
ścisłego reżimu sanitarnego nasi inżynierowie 
organizują rady budowy oraz odbierają 
poszczególne etapy robót budowlanych. Na 
bieżąco prowadzimy nadzór inwestorski w 
branży konstrukcyjno budowlanej, instalacyjnej 
oraz elektrycznej. 
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https://najdaconsulting.pl/pandemia-nie-wstrzymuje-prac-w-miedzypokoleniowym-centrum-integracji-w-choszcznie-stan-robot-budowlanych-na-31-12-2020/
https://najdaconsulting.pl/pandemia-nie-wstrzymuje-prac-w-miedzypokoleniowym-centrum-integracji-w-choszcznie-stan-robot-budowlanych-na-31-12-2020/


 

 

 

Stargardzka 
Kolegiata – pomimo 
pandemii prace 
konserwatorskie nie 
zwalniają tempa. 

 

Wyjątkowa sytuacja związana z trwająca 
pandemią COVID-19 nie wywiera – jak do tej 
pory – wpływu na postęp prac przy realizacji 
projektu pn. “Rozwój zasobów kulturalnych 
poprzez prace konserwatorsko – 
restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. 
N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”. Przy 
zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego 
odbywają się cykliczne spotkania Komisji 
Konserwatorskiej, zainicjowane we wrześniu 
ub.r. przez firmę Najda Consulting sp. z o.o. 
sp. k pełniącą funkcję Inżyniera Kontraktu i 
nadzoru inwestorskiego. 

 

  

   

 

 

    
 

    
 

 

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 
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https://link.freshmail.mx/rp/oqjd0c16ub/nhlm68t22e/
https://freshmail.pl/?utm_source=doklejka_designer&utm_medium=email&utm_campaign=doklejka1
https://najdaconsulting.pl/stargardzka-kolegiata-pomimo-pandemii-prace-konserwatorskie-nie-zwalniaja-tempa-stan-prac-na-grudzien-2020/
https://najdaconsulting.pl/stargardzka-kolegiata-pomimo-pandemii-prace-konserwatorskie-nie-zwalniaja-tempa-stan-prac-na-grudzien-2020/

