
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

    
 

 

 
Co się wydarzyło w Najda Consulting  

 

 

 

 

    
 

    
 

 

Nowy projekt w 
Najda Consulting 

 

 
Dnia 24 czerwca 2021 roku uruchomiliśmy 
nową stronę. 
Serdecznie zapraszamy Państwa na naszą 
nową stronę internetową 
www.nowedotacjeunijne.eu, która będzie 
agregowała informacje o naborach wniosków w 
całej Polsce, zarówno dla przedsiębiorców, jak i 
jednostek samorządu terytorialnego.  
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https://link.freshmail.mx/c/6vudvdr1r6/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/8z32wzpoyg/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/8z32wzpoyg/s8sm255lmf


 

Najda Consulting 
inżynierem 

kontraktu, który 
rozpocznie 

rewitalizację 
Szczecińskiej 

Wenecji 
 

 
Najda Consulting inżynierem kontraktu, który 
rozpocznie rewitalizację Szczecińskiej Wenecji! 
 
Budynek, zlokalizowany przy ul. Kolumba 79/80 
stanie się nową siedzibą Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Szczecin Wody Polskie. We 
wnętrzach budynku planowane są nie tylko biura, 
ale również miejsca na warsztaty i szkolenia dla 
młodych ludzi zainteresowanych żeglugą 
śródlądową. 
 
Nowa siedziba Wód Polskich ma być gotowa w 
IV kwartale 2023 r. 
 
Więcej informacji o zakresie naszych działań, 
galeria oraz krótkie video znajdą Państwo w 
artykule na naszej stronie. 
  

 

  

   

 

 

 

 

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/x6a47kbmrt/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/x6a47kbmrt/s8sm255lmf


 

Umowa na nadzór 
inwestorski w 
Gminie Dobra 

podpisana 
 

 
Z przyjemnością informujemy o podpisaniu 
umowy na wielobranżowy nadzór inwestorski 
nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i 
modernizacja oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Bienice – Gmina Dobra.  
Nasz dział Realizacji Projektów Inwestycyjnych 
będzie odpowiedzialny m.in. za: – Sprawowanie 
nadzoru inwestorskiego w branżach, tj. 
konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznej – bieżąca kontrola postępu 
wykonywanych robót poprzez mi.in. sprawdzenie 
ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 
ich realizacji z obowiązującym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym – dokonywanie odbiorów 
robót budowlanych, w tym odbioru końcowego – 
oddanie inwestycji do użytkowania. 
  

 

  

   

 

 

 

 

    
 

 

 
Aktualne nabory wniosków  

o dofinansowanie  

 

 

 

 

    
 

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/09nue3wi8x/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/09nue3wi8x/s8sm255lmf


 

 

 

Druga runda 
konkursu “Granty 

na Eurogranty” 
startuje już 1 

czerwca! 
 

Już 1 czerwca startuje druga runda konkursu 
"Granty na Eurogranty", którego organizatorem 
jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Program ten pozwoli 
uzyskać mikro, małym oraz średnim firmom 
środki na specjalistyczne usługi, które pozwolą 
aplikować o dofinansowania z programów 
unijnych. 
Program pozwala na otrzymanie 100% 
dofinansowania do kwoty 280 060 zł. 
 
Publikacja ogłoszenia: 24.05.2021 r. 
Termin trwania naboru: od 01 czerwca 2021 r. 
do 02 sierpnia 2021 r.  
 
  

 

  

   

 

 

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/1a2duw11zr/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/1a2duw11zr/s8sm255lmf


 

Kompendium wiedzy 
na temat Krajowego 

Planu Odbudowy 
cz.1 

 

Krajowy Program Odbudowy jest jednym z 
najgorętszych tematów gospodarczych ostatnich 
dni. Czym jest KPO? W jaki sposób 35 mld euro 
zostanie rozdysponowane? 
 
Celem głównym KPO jest odbudowa potencjału 
rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku 
pandemii oraz wsparcie budowy trwałej 
konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu 
życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie 
czasowym. 
 
Po więcej informacji zapraszamy na 
stronę: https://najdaconsulting.pl/kpo/ 
 
Publikacja ogłoszenia: 10.05.2021 r.  

 

  

   

 

 

 

 

    
 

 

 
Projekty naszych Klientów, które uzyskały 

dofinansowanie   
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https://link.freshmail.mx/c/nl6o7b0j6h/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/nl6o7b0j6h/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/nl6o7b0j6h/s8sm255lmf


 

 

 

Pozyskaliśmy 4,3 
mln zł 

dofinansowania dla 
Gminy Choszczno 

na walkę ze 
smogiem! 

 

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina 
Choszczno otrzymała dofinansowanie w 
wysokości 4 355 875 zł na walkę ze smogiem. W 
ramach projektu mieszkańcy gminy Choszczno 
mogą otrzymać środki na termomodernizację 
budynków jednorodzinnych wraz z wymianą 
indywidualnych źródeł ciepła (starych kotłów, 
pieców, urządzeń grzewczych). Dodatkowo 
beneficjent otrzymał fundusze na realizację 
przyłączy do sieci na mniej emisyjne na terenie 
gminy.  
 
Dzięki realizacji tego projektu na terenie gminy w 
znacznym stopniu poprawi się jakość powietrza 
oraz zostanie ograniczona emisja pyłów i gazów 
cieplarnianych do atmosfery. 

 

  

   

 

 

    
 

 
 

Zarządzanie projektami w Najda Consulting 
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https://link.freshmail.mx/c/pzyeh1xqg8/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/pzyeh1xqg8/s8sm255lmf


 

 

 

Inwestycja dla  
firmy Madrog 
zakończona! 

 

Z ogromną satysfakcją pragniemy 
poinformować, iż kilka dni temu zakończyliśmy 
realizację projektu dla firmy Madrog S.C. Celem 
projektu jest podniesienie konkurencyjności 
spółki poprzez wdrożenie rozwiązań 
technologicznych umożliwiających produkcję 
innowacyjnych maszyn drogowych. 
 
Całkowita wartość projektu to 4 312 683,49 zł, a 
wysokość uzyskanego dofinansowania wyniosła 
1 577 811,02 zł. 
 
 
 
  

 

  

   

 

 

 

Kolejny projekt dla 
firmy z branży 
stoczniowej 
zakończony! 

 

Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy 
realizację dla firmy Kilwater sp. z o.o. sp. k., 
która działa branży bezpośrednio powiązanej z 
inteligentną specjalizacją województwa 
zachodniopomorskiego. 
 
Nasz klient specjalizuje się w prefabrykacji i 
montażu systemów rurociągowych, remontach, 
przebudowach i nowych budowach jednostek i 
obiektów pływających. Firma działa zarówno w 
Szczecinie, jak i największych portach w 
Europie. 
 
Nasza firma pozyskała pozyskała 
dofinansowanie na realizację tej inwestycji w 
kwocie 288 840 zł oraz zarządzała także 
procesem wdrożenia i rozliczenia projektu.  

 

  

   

 

 

 

 

więcej  

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/o8lt521g9z/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/o8lt521g9z/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/jopho96yk3/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/jopho96yk3/s8sm255lmf


 

 

 

Projekt dla firmy 
Eko-Trak Sp. J. 

zakończony 
 

Kolejny projekt zakończony. 
 
Z przyjemnością informujemy, iż w maju 2021 
zakończyliśmy realizację projektu dla firmy Eko-
Trak Sp.j. z siedzibą w Płotach 
(zachodniopomorskie) 
 
Firma Eko-Trak zajmuje się produkcją palet. W 
ramach projektu zakupiono linię produkcyjną do 
przetarcia drewna, która pozwoli na uzyskanie 
wysokiej precyzji przetarcia oraz osiągnięcie 
większej wydajności w porównaniu do 
dotychczas dostępnych na rynku technologii. 
 
Wartość dofinansowania: 1 339 200,00 zł 
Całkowita wartość projektu: 3 660 480,00 zł.  

 

  

   

 

 

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/9mej68s303/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/9mej68s303/s8sm255lmf


 

Postępy prac w w 
zabytkowej 

Kolegiacie pw. NMP 
Królowej Świata w 

Stargardzie 
 

27 kwietnia br. odbył się odbiór prac 
konserwatorskich związany z wykonaniem prac 
konserwatorskich malowideł ściennych w 
części prezbiterium. Celem prac było 
przywrócenie formy dekoracji sklepienia i ścian 
zgodnego ze stanem z 1911 roku, 
odpowiadającym efektowi renowacji Kolegiaty 
przez zespół Heinricha Deneke’go. Odsłaniano 
i odtwarzano kolejne fragmenty warstw 
przemalowań wtórnych, odsłaniano malatury o 
różnym stopniu zachowania. 
 
W Komisji Konserwatorskiej, która odbierała 
wykonane prace uczestniczyli: Tomasz 
Wolender – Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, prof. Robert Rogal – rzeczoznawca 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przedstawiciel Inwestora – 
proboszcz Kolegiaty ks. dr Janusz Posadzy, 
Inżynier Kontraktu – Andrzej Najda pełniący rolę 
kierownika projektu, dr Małgorzata 
Gwiazdowska – pełniąca rolę inspektora 
nadzoru prac konserwatorskich, Małgorzata 
Zyzik – pełniąca rolę nadzoru autorskiego oraz 
przedstawiciele Wykonawcy robót. 
 
Wartość całkowita projektu wynosi 20 773 
859,98 zł, przyznane dofinansowanie wynosi 17 
604 596,05 zł.  

 

  

   

 

 

 

 

więcej  

https://link.freshmail.mx/c/ua7vod6gzj/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/ua7vod6gzj/s8sm255lmf


 

 

 

Postępy prac w 
ramach realizacji 
projektu adaptacji 

budynku 
Przedszkola 
Miejskiego w 

Wolinie 
 

Przedszkole rośnie w oczach! 
 
Pozdrawiamy z Wolina, gdzie nasza firma pełni 
funkcję Inżyniera Kontraktu dla całości zadania 
pn. „Adaptacja zdegradowanego budynku 
Przedszkola Miejskiego w Wolinie na cele 
edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu 
przy przedszkolu na cele edukacyjne i 
rekreacyjne” (wysokość pozyskanego 
dofinansowania 2,6 mln zł). 
 
W chwili obecnej cały czas trwają roboty 
związane przebudową i rozbudową budynku 
przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu 
oraz wyposażeniem obiektu i placu zabaw wokół 
przedszkola.  

 

  

   

 

 

więcej  

https://link.freshmail.mx/c/hxtfwy7r3e/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/hxtfwy7r3e/s8sm255lmf


 

 

 

W Wolinie 
powstanie piękna 
wieża widokowa 

 

Oficjalnie chcemy Państwu zaprezentować 
wizualizację nowej atrakcji turystycznej, która 
powstanie w Wolinie. 
 
W ramach realizowanego przez nas projektu, w 
którym pełnimy rolę Inżyniera Kontraktu, 
powstanie piękna 31-metrowa wieża widokowa. 
Już w przyszłym roku będziemy mogli podziwiać 
urokliwy Zalew Szczeciński, co zdecydowanie 
wpłynie na atrakcyjność całego regionu i 
przyciągnie ogromną ilość turystów. 
 
Wykonawca robót ponadto wykonana 
następujące prace w ramach realizowanego 
projektu:  
1) Zmiana zagospodarowania 10 ha parku 
miejskiego i utworzenie ścieżek zdrowia wraz z 
oświetleniem, małą architekturą i urządzeniami 
sportowo-rekreacyjnymi  
2) Modernizacja amfiteatru letniego wraz z 
budową widowni terenowej  
3) Remont pomnika Trygława  
4) Rewaloryzacja zieleni parkowej 

 

  

   

 

 

    
 

    
 

 

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/r/s8sm255lmf/w8jritlp1b
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