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Co się wydarzyło w Najda Consulting  
 

 

 

 

    
 

 

Pracuj w Najda 
Consulting 

 

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy 
osoby na stanowisko: 
Młodszy specjalista ds. funduszy unijnych. 
 
Poszukujemy osoby, która będzie 
odpowiedzialna za opracowanie kompleksowej 
dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
dofinansowania ze środków unijnych. 
 
Jeśli poszukują Państwo stabilnej pracy, wyzwań 
oraz możliwości rozwoju swoich kompetencji to 
Najda Consulting jest firmą dla Państwa. Gorąco 
zapraszam do współpracy. 
 
Dokładny opis stanowiska, nasze oczekiwania 
oraz informacje na temat procesu rekrutacji 
znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. 
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Aktualne nabory wniosków  

o dofinansowanie  

 

 

 

 

    
 

 

Aż 110 mln zł na 
Bony na cyfryzację – 

startuje nowy 
konkurs PARP 

 

6 września rozpocznie się konkurs dla MŚP,  
w ramach którego będzie można sfinansować:  
 
1. Zakup usług programistycznych, zakup 
oprogramowania gotowego, w tym w formie 
licencji (z wyłączeniem standardowego 
oprogramowania biurowego czy księgowego),  
w celu opracowania lub wprowadzenia 
rozwiązania cyfryzacyjnego, 
 
2. Zakup środków trwałych, w tym maszyn  
i urządzeń, sprzętu komputerowego lub 
związanego z przesyłem lub magazynowaniem 
danych, środków niskocennych, 
 
3. Zakup usług doradczych (w tym branżowych, 
technologicznych, biznesowych, prawnych), 
szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania 
cyfryzacyjnego. Poziom dofinansowania to aż 
85%. Maksymalna wartość to 300.000 zł. 
 
Planowany termin przyjmowania wniosków  
o dofinansowanie:  
od 20.09.2021 r. do 20.10.2021 r.  
 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 
projektu to 60 000,00 zł, natomiast maksymalna 
wartość wydatków kwalifikowanych projektu to 
300 000,00 zł. 
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Projekty naszych Klientów, które uzyskały 

dofinansowanie 

 

  

    
 

 

 

 

Binowo Park -  
I miejsce w 

konkursie i aż 99 
punktów w ocenie na 

100 możliwych do 
uzyskania 

 

Projekt uzyskał 99 punktów  na 100 i uplasował 
się na 1 miejscu listy rankingowej. 
 
Projekt przewiduje wdrożenie innowacyjnych 
produktów turystycznych “Golf&Bike” (połączenie 
gry w golfa z wycieczkami rowerowymi po terenie 
Szczecińskiego Parku Krajobrazowego “Puszcza 
Bukowa” i terenach nad jeziorem Miedwie), 
“Golf&Sightseeing” (połączenie gry w golfa z 
wycieczkami krajoznawczymi po terenie Puszczy 
Bukowej), “Golf&Wine” (połączenie gry w golfa ze 
zwiedzaniem największych winnic(winnica 
Turnau i winnica Kojder) na Pomorzu Zachodnim 
oraz “Night Golf” (gra w golfa po zmroku). 
Ponadto wszystkie produkty turystyczne 
obejmować będą możliwość noclegu  
w budowanym w ramach projektu budynku 
zakwaterowania rekreacyjnego. 
 
Wartość projektu: 3 387 075 zł,  
Wartość przyznanej dotacji: 1 514 546 zł 
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MUZEON – 
Katarzyna Jagiełlo – 

Bloch 
 

Projekt uzyskał 88 punktów na 100 i uplasował 
się na 7 miejscu listy rankingowej.  
 
Przedmiotem projektu jest zakup 
nowoczesnego i innowacyjnego sprzętu 
multimedialno- komputerowego wraz z 
oprogramowaniem i wykonaniem niezbędnych 
robót instalacyjnych w celu wdrożenia 
unikatowego w skali kraju i Europy produktu 
turystycznego Baltic Active Trip. Dzięki 
realizacji projektu zostaną wdrożone między 
innymi: Animacja 360o; Baltic Secrets – 
multimedialna komnata zagadek – Cyfrowy 
escaperoom; Baltic Floor – multimedialna edu 
zabawa; Smartfloor – podłoga interaktywna. 
Multimedialne animacje poświęcone zostaną 
między innymi zagadnieniom historii powstania 
Ziemi, procesom geologicznym, wpływie 
Bałtyku na działalność człowieka i obecny stan 
zabytków. 
 
Wartość projektu: 1 084 201,95 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie: 484 805,75 zł. 
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Ośrodek Sportowy 
„KALINA” 

 

Projekt uzyskał 77 punktów na 100 i uplasował 
się na 12 miejscu listy rankingowej.  
 
W ramach projektu Wnioskodawca planuje 
zrealizować następujący zakres projektu 
obejmujący m.in.:  
a) modernizację obiektu noclegowego wraz z 
wyposażeniem  
b) budowę pełnowymiarowego boiska  
c) wyposażenie do organizacji warsztatów dla 
dzieci  
d) wyposażenie do rozwoju oferty 
wypoczynkowej i sportowo-rekreacyjnej  
e) wyposażenie kuchenne  
f) zakup sprzętu wodnego  
g) wyposażenie do budowania postawy 
ekologicznej  
h) sa mochód z przyczepką do przewożenia 
kajaków  
i) strona www  
j) wykonanie interaktywnej mapy ośrodka  
 
Planowany zakres prac jest kompleksowy a jego 
realizacja wpłynie na zaspokojenie wielu 
zidentyfikowanych potrzeb poprzez m.in.:  
a) wdrożenie niepowtarzalnych opartych o 
własne autorskie pomysły form turystyki 
aktywnej;  
b) stworzenie zaplecza komplementarnego do 
rozwoju nowych form turystyki aktywnej;  
c) stworzenie możliwości do wprowadzenia 
oferty integracyjnej dla osób niepełnosprawnych 
oraz osób borykających się z problemami z 
odżywianiem;  
d) rozwój bazy noclegowej w celu przyjęcia 
większej ilości gości  
 
Wartość projektu: 3 342 732,69 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie: 1 494 717,85 zł. 
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Family Park Ińsko – 
Marcin 

Wieruszewski 
 

Projekt uzyskał 83 punkty na 100 i uplasował 
się na 9 miejscu listy rankingowej. 
 
Projekt obejmuje modernizację infrastruktury po 
dawnym ośrodku wypoczynkowym Poczty 
Polskiej w Ińsku. W zmodernizowanym ośrodku 
zostaną wprowadzone usługi i atrakcje dla 
rodzin z dziećmi. Realizacja projektu pozwoli 
Wnioskodawcy na wprowadzenie innowacji 
produktowej w postaci innowacyjnej łodzi z 
przeszklonym dnem do obserwacji toni wodnej 
jeziora Ińsko. Będzie to innowacja w skali 
krajowej i międzynarodowej. 
 
Wartość projektu: 4 527 170,58 zł  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie: 1 998 998,86 zł. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

więcej 

https://link.freshmail.mx/c/74cxq80wsz/s8sm255lmf
https://link.freshmail.mx/c/74cxq80wsz/s8sm255lmf


 

Lars Laj Polska 
 

Projekt uzyskał 91,50 punktów na 100 i 
uplasował się na 9 miejscu listy rankingowej.  
 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa zaplecza 
produkcyjnego firmy Lars Laj Polska sp. z o.o. 
poprzez budowę obiektu składającego się z 
części biuro-socjalnej, produkcyjnej, 
magazynowej oraz zakupu niezbędnego 
zaplecza technicznego i oprogramowania.  
 
Dzięki realizacji projektu zostanie wdrożona 
nowa linia produktowa w postaci wertykalnych 
placów zabaw oraz wertykalnych siłowni 
zewnętrznych, która będzie stanowiła nowość na 
docelowym rynku krajowym oraz światowym.  
 
Wertykalne rozwiązania zagospodarowania 
terenów w przestrzeni publicznej zyskują coraz 
większą popularność. Powodem jest 
ograniczona powierzchnia, która może być 
wydzielona pod tereny rekreacyjne. Jest to 
szczególnie zauważalne w miastach. Pionowa 
konstrukcja nie tylko pozwala ograniczyć 
powierzchnię zabudowy, ale także daje nowe, 
niespotykane podejście aranżacyjne i 
funkcjonalne. 
 
 
Wartość projektu: 8 199 999,98 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie 2 999 999,98 zł. 
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Gispro Sp. z o. o. 
 

Projekt uzyskał 80,50 punktów na 100 
punktów. 
 
Wnioskodawca jest firmą geodezyjną, która 
inwestuje w najnowsze technologie 
fotogrametryczne i teledetekcyjne. Dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu wdroży do 
użytku technologię zintegrowanego pomiaru 
spektralno-przestrzennego. Wnioskodawca 
wprowadzi usługę inwentaryzacji i 
parametryzacji roślinności na obszarach 
zurbanizowanych, która będzie innowacją 
produktową na poziomie międzynarodowym. 
 
 
Wartość projektu: 7 993 374,35 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie 2 924 405,25 zł. 
  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Procyon 
Construction 

 

Projekt uzyskał 88,00 punktów na 100 punktów. 
 
Procyon Construction Spółka Akcyjna to 
producent prefabrykowanych łazienek z siedzibą 
w Stargardzie. Przedmiotem projektu jest zakup 
wyposażenia produkcyjnego, dzięki któremu na 
rynek międzynarodowy będą produkowane 
ulepszone innowacyjne produkty. 
 
 
Wartość projektu: 1 834 691,40 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie 671 228,55 zł. 
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Run Trans 
 

Projekt uzyskał 85,00 punktów na 100 
punktów. 
 
Przedmiotem projektu jest utworzenie 
specjalistycznej myjni na potrzeby 
multimodalnego transportu i logistyki w 
Policach. Nowa infrastruktura umożliwi 
wdrożenie rozwiązania technologicznego 
umożliwiającego obsługę nowych typów 
zbiorników jakim są kontenery-cysterny 
wykonane z materiałów kompozytowych. Nowo 
powstała infrastruktura będzie wykorzystywana 
podczas mycia kontenerów przewożących 
polipropylen. 
 
 
Wartość projektu to 7 962 728,53 zł,  
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ 
wyniesie 2 913 193,35 zł. 
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Zarządzanie projektami  

w Najda Consulting 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Zakończyliśmy 
prace badawcze z 
firmą Cleverbroker 
dotyczące graczy e-

sport 
 

Z przyjemnością informujemy, iż jako jedni z 
pierwszych zrealizowaliśmy w województwie 
prace B+R w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Mimo iż termin 
realizacji prac badawczo rozwojowych i 
realizacji projektu został ustalony do 30 czerwca 
2022, udało nam się wykonać je w rekordowo 
szybkim tempie. 
 
Przedmiotem projektu było wykonanie prac 
badawczych, których celem będzie 
opracowanie innowacyjnego, 
wielokryterialnego systemu 
informatycznego opartego o sztuczną 
inteligencję. Zadaniem tworzonego systemu 
będzie weryfikacja i dobór graczy do drużyn w e-
sportowych. Dobór przeprowadzony będzie w 
oparciu o różnorodne kryteria, dotyczące gry 
bezpośrednio (np.: refleks, celność) oraz cech 
graczy (fizycznych, psychicznych, społecznych). 
W efekcie wypracowany zostanie plan 
treningowy z zaleceniami dla konkretnych 
graczy wskazującymi obszary do poprawy wraz 
z metodami pracy. Mimo iż system jest w trakcie 
opracowywania, już teraz rozwiązaniem 
interesują się drużyny z całego świata. 
 
Wartość projektu: 1 095 462,50 zł  
wartość dofinansowania: 706 306,25 zł. 
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Zakończyliśmy 
inwestycję „Budowa 
boiska sportowego 

w miejscowości 
Starogard, gmina 

Resko” 
 

Z przyjemnością informujemy iż zakończyliśmy 
inwestycję w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój 
usług o charakterze społecznym, kulturalnym i 
sportowym na obszarze Gminy Resko”, w którym 
nasza firma pełniła rolę Inżyniera Kontraktu. 
 
Do naszych obowiązków należało:  

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branżach, tj. 
konstrukcyjno- budowlanej, instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznej,  

• bieżąca kontrola postępu wykonywanych robót 
poprzez 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,  
• rozliczenie przyznanego dofinansowania unijnego. 

W ramach projektu wykonane zostały następujące 
elementy:  
budowa wielofunkcyjne 

• go boiska,  

budowa czterotorowej bieżni,  

• budowa bieżni do skoku w dal,  
• ogrodzenie boisk i piłkochwyty,  
• stół do tenisa,  
• elementy małej architektury,  
• lampy oświetleniowe,  
• odwodnienie terenu,  

• nasadzenia zieleni. 
•  

Wartość inwestycji:  
1 010 000 zł netto/ 1 242 300 zł brutto 
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Postępy prac 
drogowych w 
Gminie Resko 

 

W ramach umowy przed wykonawcą 
postawiono następujące zadania: 
 

1. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o 
dostarczoną dokumentację projektową (w skład 
której wchodzi projekt wykonawczy i przedmiary 
robót), STWiORB oraz pozwolenie na budowę i 
zapisy SIWZ.  

2. Dostarczenie kompletnej dokumentacji 
powykonawczej. 

3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 
w tym wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego. 

4. Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji 
jakości i rękojmi za wady wykonanych robót i 
zamontowanych urządzeń. 

 
Termin zakończenia planowany jest do dnia 
29.10.2021. Dotychczas wykonano 50% 
wszystkich robót 
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Międzypokoleniowe 
Centrum Integracji 

Seniora i Malucha w 
Choszcznie rośnie w 

oczach 
 

W ramach projektu zostanie: postawiony budynek 
wolnostojący jako Międzypokoleniowe Centrum 
Integracji z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i materiałów, w tym pomp ciepła, 
zakupione wyposażenie, sprzęt medyczny oraz 
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. 
 
Całkowita wartość inwestycji to prawie 16,3 mln zł, 
z czego otrzymane dofinansowanie przez 
Beneficjenta – Prometeusz Sp. z o.o. to ponad 7,2 
mln zł. 
 
Do tej pory wykonano: 

• Cały stan surowy zamknięty oraz roboty 
wykończeniowe takie, jak:  

• tynki oprócz piwnic  

• posadzki I i II piętra,  
• malowanie ścian i sufitów I i II p. (jednokrotne)  
• okładziny z płytek na I i II piętrze,  
• elewacja – styropian oraz założona siatka na ok. 

70% powierzchni,  

• rolety zewnętrzne podjazd dla osób 
niepełnosprawnych  

• mur i ściana oporowa  
• podesty zewnętrzne  
• roboty instalacyjne wewnętrzne o różnym stopniu 

zaawansowania oscylujące w granicach 50-60%  
• roboty sanitarne zewnętrzne wykonano w 100% -

łącznie z gruntową pompą ciepła  
• roboty branży elektrycznej, podobnie jak branży 

sanitarnej, wykonano w granicach 50-60%, przy 

czym fotowoltaika wykonana jest w 100% 

 
Zakończenie prac planowane jest na 31.10.2022 r. 
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Postępy na budowie 
nowoczesnego 

hotelu w Wisełce 
 

Wisełka to urokliwa i spokojna nadmorska 
miejscowość oddalona jedynie kilka kilometrów 
od Międzyzdrojów. Właśnie tam, w urokliwym 
miejscu przy jeziorze w bezpośrednim 
sąsiedztwem Wolińskiego Parku Narodowego, 
powstaje nowoczesny hotel wraz z 
infrastrukturą SPA i Wellness, częścią 
konferencyjną i innymi atrakcjami. 
 
Do obowiązków naszej firmy należą:  

• rozliczenie projektu,  

• przygotowanie wnioski o płatność,  
• przygotowanie postępowania na wybór 

wykonawców robót. 

 
Wartość projektu: 37 558 050,00 zł  
Wartość dofinansowania 5 200 000,00 zł  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

    
 

 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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