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Co się wydarzyło w Najda Consulting

To był dobry rok. Trudny, ale dobry. Obecnie znajdujemy się
w okresie przejściowym ponieważ zostały ostatnie środki z
poprzedniej perspektywy, a nowa jeszcze nie wystartowała.
Mimo wszystko przez ostatni rok pozyskaliśmy dla naszych
klientów 66,1 mln zł, dzięki czemu suma wszystkich
pozyskanych dotacji wynosi już 761 557 348 zł

 Bardzo silnym fundamentem naszej działalności są
realizowane projekty. Jesteśmy aktualnie zaangażowani w
zarządzanie i realizację 38 inwestycji o wartości
454.200.000,00 zł. Dla firm realizujemy 26 inwestycji dla
jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek skarbu
państwa realizujemy 12 inwestycji. 15 inwestycji
realizujemy jako Inżynier Kontraktu pełniąc nadzór
inwestorski oraz zarządzamy procesem budowy. Taka
liczba projektów mogłaby mnie przyprawić o ból głowy i
bezsenność, na szczęście nasz dział realizacji projektów
inwestycyjnych i dział rozliczeń dba o każdy detal, przez co
nasi klienci mogą czuć się bezpiecznie i profesjonalnie
obsłużeni.

 To dzięki mojemu zespołowi jesteśmy nieprzerwanie od
2015 r. nr 1 pod kątem pozyskiwania dotacji w woj.
zachodniopomorskim! Obecnie naszą firmę tworzy 19
znakomitych specjalistów. Wspólnie tworzymy dział
doradztwa unijnego, dział rozliczeń projektów, dział
realizacji projektów inwestycyjnych. Nasza siedziba przy ul
Ściegiennego w pewnym momencie okazała się za mała i
dwa lata temu przenieśliśmy się do prestiżowego biurowca
Cukrowa Office. Jako ciekawostkę dodam, że osoby z
najdłuższym stażem w naszej firmie pracują już od 11 lat. W
czasach sporej rotacji i szalonego rynku pracy to dla mnie
ważny znak, że mogę liczyć na mój zespół i mieć pewność,
że projekty będą dopracowane. ~ Andrzej Najda

17 urodziny Najda
Consulting !!
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https://najdaconsulting.pl/17-urodziny-najda-consulting/


Aktualne nabory wniosków o
dofinansowanie

Nowa perspektywa coraz bliżej. Poznaliśmy właśnie
założenia programy FEnIKS, który jest następcą dobrze
znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO
IiŚ). Budżet Programu wynosi ponad 
25 miliardów euro (w formie dotacji, instrumentów
finansowych i instrumentów łączących finansowanie
zwrotne oraz dotacyjne) i będzie przeznaczony na kluczowe
projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a
także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

 Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju
kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i
społecznej zgodnie z założeniami rozwoju
zrównoważonego, w tym poprzez:

- obniżenie emisyjności gospodarki transformację w
kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu
zamkniętym; 
- budowę efektywnego i odpornego systemu
transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na
środowisko naturalne; 
- dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do
roku 2030; 
- poprawę bezpieczeństwa transportu; 
- zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz
poprawę odporności systemu ochrony zdrowia; 
- wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i
gospodarczym.

Poznaliśmy szczegóły
FEnIKS – następcy
popularnego POiŚ
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https://najdaconsulting.pl/poznalismy-szczegoly-feniks-nastepcy-popularnego-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-pois/


Celem programu „Mój elektryk” jest uniknięcie emisji
zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw
emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu
pojazdów zeroemisyjnych.

 Występują dwie odmiany tego programy dla osób
fizycznych oraz osób prawnych.

Przedsiębiorcy: W przypadku naboru dla przedsiębiorców
i podmiotów innych niż osoby fizyczne w ramach programu
istnieje możliwość dofinansowania projektów obejmujących
zakup nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e
wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną
akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła
zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w
zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie
silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów
cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1077).
 Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać
w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie
dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Osoby fizyczne: W przypadku naboru dla osób fizycznych
program przewiduje możliwość dofinansowania
przedsięwzięć polegających na zakupie nowych pojazdów
kategorii M1, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię
elektryczną akumulowaną przez podłączenie do
zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną
wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach
paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie
prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych
substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca
2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów
cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1077).
 Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać
w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie
dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Pozyskaj
dofinansowanie na

zakup aut
elektrycznych – nabór
dla osób fizycznych i

przedsiębiorców!
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https://najdaconsulting.pl/pozyskaj-dofinansowanie-na-zakup-aut-elektrycznych-nabor-dla-osob-fizycznych-i-przedsiebiorcow/


Projekty naszych Klientów, które uzyskały
dofinansowanie

Dzięki decyzji Zarządu Województwa
Zachodniopomorskiego kolejne przygotowane przez naszą
firmę projekty zostały rekomendowanie do dofinansowania
unijnego. Wśród nich znalazły się takie projekty jak:

HOTEL I RESTAURACJA AURORA SP. Z O.O z
Międzyzdrojów Projekt pn. „Wdrożenie atrakcyjnej
spakietyzowanej oferty turystycznej przez HOTEL I
RESTAURACJA AURORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 
 Całkowita wartość projektu: 8 945 413,62 zł; wartość
dotacji UE: 3 999 981,70 zł; 

P.P.U.H „MAR KAS” GRZEGORZ GENDASZEWSKI z
Koszalina Projekt pn. „Stworzenie atrakcji turystycznej dla
turystyki aktywnej – Interaktywna Mapa terenów i atrakcji
turystycznych wokół Jeziora Jamno wraz z ekologiczną
wioską na wodzie – SunRise  w koncepcji Bed &Bike&Sail”
Całkowita wartość projektu: 1 772 799,00 zł; wartość dotacji
UE: 792 715,00 zł; 

SUN&MORE Sp. z o.o. ze Szczecina Projekt pn.
„Wdrożenie przez SUNMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ unikatowej oferty turystycznej,
opartej o potencjał naturalny regionu” o numerze
RPZP.01.05.00 32 T052/21, gdzie Wnioskodawcą jest
SUN&MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; Całkowita wartość projektu: 4 472
726,67 zł; wartość dotacji UE: 1 999 999,71 zł; 

Dominik Zwierzyński ze Szczecina Projekt pn. „YOD
domki z plażą w Pustkowie jako innowacja produktowa
podnosząca konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz
atrakcyjność turystyczną województwa
zachodniopomorskiego” o numerze RPZP.01.05.00 32- 
T063/21, gdzie Wnioskodawcą jest DOMINIK ZWIERZYŃSKI.
Całkowita wartość projektu: 3 926 458,89 zł; wartość dotacji
UE: 1 755 733,65 zł;

100% skuteczności
naszych projektów w

ramach 
 działania 1.5
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https://najdaconsulting.pl/100-skutecznosci-naszych-projektow-w-ramach-dzialania-1-5/


Kolejny projekt przygotowany przez nasza firmę otrzymał
dofinansowanie, tym razem dla German Optiker Europe Sp.
z o.o. o, pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
produktowych oraz procesowych przez German Optiker
Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

 Projekt uzyskał 79,5 pkt. na 100 pkt. 
 Wartość całkowita: 2 236 363,20 zł, 
 wartość kwalifikowana: 1818 181,46 zł, 
 dotacja unijna: 999 999,78 zł.

 Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjności w
zakresie produkcji, świadczenia usług optycznych,
magazynowania oraz sprzedaży instrumentów optycznych
takich jak soczewki, oprawki, okulary.

 Projekt przewiduje innowacyjnych rozwiązań takich jak
m.in.: 
 a) wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w
zakresie innowacyjnego systemu do badania wzroku on-
line; 
 b) stworzenie systemu do skanowania twarzy on-line, co
umożliwi dobór maksymalnie dopasowanych okularów do
kształtu i wymiarów twarzy; 
 c) system skanowana oprawek oparty o skanery 3D; 
 d) wdrożenie innowacyjnego systemu nowoczesnego
magazynowania.

999 999,78 zł dla
German Optiker
Europe Sp. z o.o.
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https://najdaconsulting.pl/999-99978-zl-dla-german-optiker-europe-sp-z-o-o/


Miło Nam poinformować, że przygotowany przez nas
projekt pn. „Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe
w zakresie innowacyjnej linii interaktywnych zabawek” firmy
SUN&MORE SP. Z O.O. uzyskał 78 pkt. na 100 pkt. Projekt
zajął 8 miejsce i został rekomendowany do wsparcia. 

 Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac
badawczo rozwojowych polegających na dodaniu do
zabawek takich jak m.in. domek, meble oraz gry planszowe,
technologii interaktywnych ekranów, smartfonów, tabletów
jako interaktywnego elementu, wykorzystanie technologii AR
oraz technologii mappingu. Pozwoli to połączyć zabawki
tradycyjne z technologią cyfrową, co będzie miało bardzo
duży wpływ na rozbudowanie kreatywności i samodzielnego
myślenia u dzieci, a także uatrakcyjni tradycyjne zabawki w
ich oczach dając im dodatkowe funkcje, których wcześniej
nie posiadały. 

 Realizacja projektu umożliwi zdobycie nowej wiedzy o
poziomie immersji wybranych rozwiązań technologicznych
zaimplementowanych do wybranych zabawek ze sklejki.
Niniejsza wiedza stworzy podstawę do wyeliminowania
rozwiązań z najniższym poziomem immersji (poziomem
zaangażowania użytkownika w zabawę tradycyjnymi
zabawkami, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych w
formie jej uzupełnienia). Pozwoli to dobrać takie zabawki i
takie technologie, aby oba światy zarówno ten rzeczywisty
jak i wirtualny idealnie się ze sobą komponowały. 

 Termin realizacji projektu: kwiecień 2022 r do październik
2023 r 
Wartość dotacji: 1.202.333,57 zł 
całkowita wartość projektu: 1.945.051,50 zł.

Szósty projekt badawczo
rozwojowy z

dofinansowaniem –
pozyskaliśmy 1,2 mln zł
dla firmy SUN&MORE 

 SP. Z O.O
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https://najdaconsulting.pl/szosty-projekt-badawczo-rozwojowy-z-dofinansowaniem-pozyskalismy-12-mln-zl-dla-firmy-sunmore-sp-z-o-o/


 
 Zarządzanie projektami 

 w Najda Consulting

Wiecha na budowie w Wisełce zawieszona!

W minionym tygodniu odbyło się uroczyste zawieszenie wiechy nad Centrum Konferencyjno-
Szkoleniowym w Wisełce. Już wkrótce nasze województwo wzbogaci się o fantastyczne miejsce
przyciągające biznes z całego kraju. 

 Nasza firma ma przyjemność brać udział w realizacji tego projektu i nadzorować takie zadania jak: 
 – rozliczenie projektu, 
 – przygotowanie wnioski o płatność, 
 – przygotowanie postępowania na wybór wykonawców robót. 

 Projekt współfinansowany jest w ramach Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego kwotą
blisko 5 200 000 zł.

więcej

https://najdaconsulting.pl/wiecha-na-budowie-w-wiselce-zawieszona/


Zakończyliśmy remont i przebudowę
zdegradowanego budynku przedszkola i żłobka w

Wolinie

W ubiegłym tygodniu został podpisany protokół odbioru końcowego wraz z uzyskaniem przez Gminę Wolin pozwolenia na
użytkowanie obiektu. Wykonawca terminowo – w trzynaście miesięcy zrealizował roboty budowlane polegające remoncie
zdegradowanej części istniejącej obiektu oraz zakończył prace nad rozbudowywaną częścią obiektu. 

 Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020; Oś priorytetowa IX Infrastruktura publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i
społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

 Całkowita wartość projektu to 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 2,7 mln zł. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 3 463 912,32 zł, dofinansowanie to 2 597 934,23 zł; wkład własny: 865 978,09 zł. 

 Firma Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k podczas realizacji tej inwestycji pełniniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla projektu. 

 Poza zakresem remontu istniejącego budynku przedszkola miejskiego, został wykonany remont części obiektu przeznaczonego
na żłobek oraz została wykonana rozbudowa obiektu przedszkola w Wolinie. Z zakończonego remontu i rozbudowanego
budynku będzie mogło korzystać 200 dzieci, co znacząco wpłynie na poprawienie warunków mieszkańców Wolina w dostępnie
do opieki przedszkolnej i żłobkowej.

Przed inwestycją

Po inwestycji
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https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-remont-i-przebudowe-zdegradowanego-budynku-przedszkola-i-zlobka-w-wolinie/


Z wizytą na budowie Międzypokoleniowego Centrum
Integracji w Choszcznie – najnowsze postępy

Przyśpieszają prace budowlane w Międzypokoleniowym Centrum Integracji Seniora i Malucha w Choszcznie. 

 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. 
 - okładziny z płytek na I i II piętrze, 
 - elewacja – styropian oraz założona siatka na ok. 70% powierzchni, 
 - podjazdy dla osób niepełnosprawnych 
 - mur i ściana oporowa - podesty zewnętrzne 
 - roboty instalacyjne wewnętrzne o różnym stopniu zaawansowania oscylujące w granicach 80% 
 - roboty sanitarne zewnętrzne wykonano w 100% -łącznie z gruntowymi pompami ciepła 
 - trwa rozruch kotłowni 
 - roboty branży elektryczne wykonano w granicach 70% 
 - zainstalowana została instalacja fotowoltaiczna 

 Zgodnie z umową na roboty budowlane zakończenie prac planowane jest na 31.10.2022 r.
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Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy właśnie inwestycję w Resku (Zachodniopomorskie). 

 W ramach realizowanej inwestycji pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie pod nazwą:
„Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną” 

 Projekt współfinansowany w ramach Osi priorytetowej 9 Infrastruktura publiczna, Działania 9.3.
Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów
miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w
latach 2014-2020. 

 Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 292 644,00 zł, z czego dofinansowanie to 888 405,90 zł, a wkład
własny: 404 238,10 zł.

Przebudowa w Resku zakończona – nowa droga
dojazdowa gotowa!

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
 

https://najdaconsulting.pl/przebudowa-w-resku-zakonczona-nowa-droga-dojazdowa-gotowa/
https://link.freshmail.mx/rp/testtestte/044em5l4v0/

