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Co się wydarzyło w Najda Consulting

TW dniu 1 kwietnia 2022r została podpisana umowa na roboty budowlane związane z branżą hydrotechniczną w
ramach projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie”- wykonawcą robót została firma PHU Hydrobud
Adam Dzik. W tym samym dniu został przekazany Wykonawcy plac budowy w związku z tym roboty budowlane
zostaną rozpoczęte jeszcze w tym miesiącu. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyłonienia wykonawcy robót na część
lądową Przystani, co sprawi, że projekt nabierze jeszcze większego tempa.

Umowa z wykonawcą została podpisana przez Prezesa Spółki Jarosława Tarnowskiego w obecności Burmistrz
Wolina Ewy Grzybowskiej, zastępcy Burmistrza Jarosława Mikołajczyka oraz Andrzej Najdy Prezesa Zarządu spółki
Najda Consulting.
Wartość projektu : 15 804 050,02 zł.

Rola firmy Najda Consulting dla projektu „Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie” Firma Najda Consulting
przygotowała następujące dokumenty dla tego projektu: wniosek o dofinansowanie – więcej na ten temat w
publikacji: Spektakularny sukces Najda Consulting – pozyskanie 100% dofinansowania unijnego w
wysokości 13 mln zł dla Przystań Morska Wolin Sp. z o.o studium wykonalności koncepcję projektową
inwestycji.

Umowa na roboty budowlane związane 
z branżą hydrotechniczną w ramach 

projektu „Utworzenie Przystani Morskiej 
w Wolinie” podpisana!

więcej

https://najdaconsulting.pl/umowa-na-roboty-budowlane-zwiazane-z-branza-hydrotechniczna-w-ramach-projektu-utworzenie-przystani-morskiej-w-wolinie-podpisana/?fbclid=IwAR2mD04B3wVPGensJbUMkwP0fqsRPeP-lR3dGWQBlQDZ3YjpnsCcIeUL0PU


W najnowszym numerze magazynu Prestiż ukazał się wywiad z Prezesem
Zarządu Najda Consulting Andrzejem Najdą.Firma Najda Consulting działa
na rynku już od 17lat. Pomogła w realizacji wielu projektów dla firm z sektora
MSP oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy liderem w
pozyskiwaniu środków unijnych.

To jedna z naszych specjalności. Przygotowujemy także wnioski unijne o
dotacje na rozwój firm oraz zajmujemy się rozliczaniem projektów, które
otrzymały dofinansowanie. Od początku działalności zrealizowaliśmy
projekty o łącznej wartości ponad 
1 mld złotych. Naszą domeną jest także przygotowanie i zarządzanie
inwestycjami infrastrukturalnymi dla jednostek samorządu terytorialnego,
realizacja projektów i nadzór inwestycyjny dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Zajmujemy się nie tylko projektami lokalnymi i regionalnymi – w Szczecinie i
województwie, ale także na poziomie krajowym i w różnych branżach oraz
dziedzinach gospodarki. Zachęcamy do lektury.

Wszechstronne wsparcie inwestycji – 
Wywiad z Andrzejem Najdą
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https://prestizszczecin.pl/dodatek/26/biznes/wszechstronne-wsparcie-inwestycji


Przedstawiamy Państwu informację o Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, który utworzony
został w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce
Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną
Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków. 
Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i
Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów
realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i
remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli
budynków mieszkalnych, w których były lokale
kwaterunkowe. Dostępne formy pomocy: premia
termomodernizacyjna premia remontowa premia
kompensacyjna.

Kto może być beneficjentem?
Właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych,
budynków zbiorowego zamieszkania, przez które
rozumie się: domy opieki społecznej, hotele
robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy
studenckie, domy dziecka, domy emeryta i rencisty,
domy dla bezdomnych oraz budynki o podobnym
przeznaczeniu, w tym plebanie, domy zakonne i
klasztory, budynków stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych
do zadań publicznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i
źródeł ciepła. bez względu na status prawny należą
więc do nich np.: jednostki samorządu terytorialnego,
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa
budownictwa społecznego, spółki prawa handlowego,
osoby fizyczne.
Aby poznać szczegóły programu zachęcamy do
kontaktu z naszym działem doradztwa.

Jak skorzystać z premii 
termomodernizacyjnej dla 

firm i instytucji, które 
realizują inwestycje 

termomodernizacyjne?
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Aktualne nabory wniosków 
o dofinansowanie

https://najdaconsulting.pl/jak-skorzystac-z-premii-termomodernizacyjnej-dla-firm-i-instytucji-ktore-realizuja-inwestycje-termomodernizacyjne/


 
 Zarządzanie projektami 

 w Najda Consulting

Case Study: Rozliczenie projektu 
Hotel Król Plaza w Jarosławcu

W ramach nowego cyklu zapraszamy do zapoznania się z projektami, które aktualnie rozliczamy oraz zarządzamy.
Na początek zapraszamy do Jarosławca, gdzie realizujemy projekt pn. ”Zwiększenie świadczonych usług
hotelarskich wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie produkcji piwa i pieczywa” którego
wnioskodawcą jest Ryszard Król PPHiUT “RÓŻA WIATRÓW” Hotel Król Plaza.

Klienci, którzy rozpoczynają współpracę z naszą firmą podczas przygotowania wniosku o dofinansowanie unijne,
zwykle decydują się po otrzymaniu dotacji na dalszą długofalową kooperację. Dla naszych klientów
przygotowaliśmy specjalną usługę polegającą na zarządzaniu projektem . Przykładem takiego działania jest projekt
pn. ”Zwiększenie świadczonych usług hotelarskich wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie
produkcji piwa i pieczywa” którego wnioskodawcą jest Ryszard Król PPHiUT “RÓŻA WIATRÓW” Hotel Król Plaza.
Firma Najda Consulting pozyskała dofinansowanie na ten projekt. Uzyskał on w konkursie 1 miejsce na liście
rankingowej z wynikiem 81 punktów oraz kwotą dofinansowania 5 873 535,25 zł (więcej we wpisie: Ponad 10 mln
zł dotacji na projekty w Specjalnej Strefie Włączenia pozyskane przez Najda Consulting!).
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https://najdaconsulting.pl/case-study-rozliczenie-projektu-hotel-krol-plaza-w-jaroslawcu/


Imponujące postępy prac w zabytkowej 
Kolegiacie pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie

Komisja dokonała także odbioru prac w kaplicach przyległych do nawy północnej w zakresie konserwacji i
rekonstrukcji polichromii. Najnowsze postępy prac mogą Państwo podziwiać w załączonej do niniejszej notki galerii
zdjęć. Opis projektu Projekt pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w
zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie” otrzymał dofinansowanie unijne w ramach VIII osi
priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020 Wartość całkowita projektu brutto wynosi 20 773 859,98 zł, otrzymana dotacja to kwota 17
604 596,05 zł. Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona najcenniejszych zabytków
Pomorza Zachodniego.

Obiekt ten został wpisany nie tylko do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego, ale także jest zabytkiem
klasy światowej. Kolegiata otrzymała bowiem kategorię „0” – czyli jest zabytkiem klasy zerowej, najcenniejszej. O
wyjątkowości tej sakralnej budowli stanowi najwyższe w Polsce sklepienie nawy głównej: 30, 20 m. oraz cenne
polichromie kościoła. Kolegiata wraz ze średniowiecznymi murami obronnymi została także uznana za Pomnik
Historii zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 17 września 2010 r.

Ponadto, obiekt ten należy do Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego i jest jednym z najcenniejszych obiektów
gotyckich na pomorzu zachodnim.
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https://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-prac-w-zabytkowej-kolegiacie-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/


Zbliża się zakończenie robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji Międzypokoleniowego Centrum Integracji w
Choszcznie, dla której Najda Consulting pełni rolę Inżyniera Kontraktu W marcu 2020 roku informowaliśmy o podpisaniu przez
firmę Najda Consulting sp. z o.o. sp.k umowy na pełnienie Inżyniera Kontraktu inwestycji pn.:„Międzypokoleniowe Centrum
Integracji Seniora i Malucha w Choszcznie”.

Pierwsze działania naszej firmy związane były z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót
realizowanej inwestycji. W dniu 1 czerwca 2020 roku został przekazany plac budowy wyłonionemu wykonawcy robót z terminem
zakończenia inwestycji do października 2022 roku. Już dzisiaj możemy poinformować, że obiekt zostanie oddany do użytkowania
cztery miesiące przed czasem! 
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014-2020 w ramach Działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na Obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. W ramach
projektu został wybudowany budynek wolnostojący jako Międzypokoleniowe Centrum Integracji z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i materiałów, w tym pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej, zostanie zakupione wyposażenie obiektu, sprzęt
medyczny oraz samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupione wyposażenie obiektu, 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.

Finał robót budowlanych 
Międzypokoleniowego Centrum Integracji 

w Choszcznie
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https://najdaconsulting.pl/final-robot-budowlanych-miedzypokoleniowego-centrum-integracji-w-choszcznie/


Przebudowa kamienicy, w której mieści się kościół Baptystów zbliża się do końca. Budynek odzyskał dawny blask, a w środku
prace wykończeniowe są na ostatnim etapie. Ten obiekt będzie wzorcowym przykładem rewitalizacji zarówno samego budynku
poprzez jego remont, wystrój wnętrza oraz funkcje społeczne jakie zostały zaplanowane po oddaniu budynku do użytkowania.

W przebudowywanych pomieszczeniach powstanie między innymi: sala do nauki języka angielskiego – dla dzieci z biednych
rodzin zajęcia będą prowadzone bezpłatnie; kawiarnia – z uwagi na lokalizację budynku naprzeciw bramy szczecińskiego
więzienia, osoby które czekają na odwiedziny skazanych będą mogły napić się gorącej herbaty lub kawy; duża sala – w które będą
odbywały się wydarzenia kulturalne oraz cykliczne nabożeństwa Zboru Baptystów; księgarnia; międzynarodowy kościół
anglojęzyczny; pomieszczenia dla spotkań seniorów; pomieszczenia administracyjne.
Budynek, w którym mieści się szczeciński Kościół Chrześcijan Baptystów posiada prawie 170 letnią historię. Kamienica, która
zlokalizowana jest przy ul. Stoisława 4 została ufundowana przez członków niemieckiej wspólnoty w 1855 roku. Po wojnie w
budynku wydzielono mieszkania komunalne, a z kaplicy odpłatnie korzystali wspólnie baptyści i metodyści. W 2002 roku władze
miejskie zwróciły budynek baptystom. Wymagał on jednak remontu, na co środki unijne pozyskała firma Najda Consulting, która
także rozlicza i zarządza projektem.
Koniec robót planowany jest na maj 2022r.

Otrzymane dofinansowanie wynosi 2 904 708,75 zł
Wartość projektu: 4 468 782,77 zł

Rewitalizacja kościoła Baptystów na 
finiszu – najnowsze zdjęcia z inwestycji
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https://najdaconsulting.pl/rewitalizacja-kosciola-baptystow-na-finiszu-najnowsze-zdjecia-z-inwestycji/


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z postępami prac w projekcie „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
miejscowości Bienice – gmina Dobra”. Działanie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania: RPZP.09.03.00 Wspieranie rewitalizacji w sferze
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Nasza firma pełni pełnobranżowy
nadzór inwestorski.

Inwestor: Gmina Dobra
Zakres zadania Wykonawcy robót budowlanych to:
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Bienice –
Gmina Dobra, tj.:
1) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie dokumentacji projektowej,
2) dostawę urządzeń, instalacji i wyposażenia oczyszczalni,
3) wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami oraz oświetleniem,
4) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
5) wykonanie rozruchu oczyszczalni wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa
efektywności i wydajności oczyszczalni ścieków oraz stworzenie możliwości jego ewentualnej rozbudowy w przyszłości w
zależności od realnych potrzeb. Planowane zakończenie realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie to
koniec sierpnia 2022r.

Wartość robót wynosi 5.749.817,80 zł 

Postępy prac w projekcie „Przebudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Bienice – gmina Dobra”
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https://najdaconsulting.pl/postepy-prac-w-projekcie-przebudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-miejscowosci-bienice-gmina-dobra/


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat kolejnej budowy, gdzie nasza firma pełni rolę Inżyniera Kontraktu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w
ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Inwestor: Centrum Kultury w Resku 
Zakres robót budowlanych: roboty konstrukcyjno – budowlane, w tym kompleksowy remont wszystkich wnętrz obiektu(tj. m.in.
sali „koncertowej”, biblioteki, główny hol, ciągi komunikacyjne, lobby, szatnia, klub seniora, kuchnia, kotłownia) remont dachu,
remont elewacji zewnętrznej, instalacje elektryczne (w tym :oprawy oświetleniowe, tablice rozdzielcze, instalacja sieci LAN)
pompa ciepła, instalacje sanitarne (c.o., kanalizacji sanitarnej, wentylacja, instalacja przeciwpożarowa), rozbudowa o windę
zewnętrzną.
Dofinansowanie: 3.957.660,94 zł 
Łączna wartość inwestycji: 5.278.881,29 zł

Budowa Centrum Kultury Resko na finiszu – 
zobacz najnowsze postępy prac
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https://najdaconsulting.pl/budowa-centrum-kultury-resko-na-finiszu-zobacz-najnowsze-postepy-prac/


Inwestycja, na którą czekali mieszkańcy Warnowa zakończona. Z przyjemnością informujemy, iż projekt pn.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD MIEJSKOWOŚCI DOMYSŁÓW KOLONIA DO WARNOWA ORAZ PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH W WARNOWIE” został zakończony w terminie. Nasza firma pełniła rolę Inżyniera Kontraktu.
Zakres zadania inwestycyjnego polegał na:
1. wybudowaniu sieci wodociągowej
2. wybudowaniu przyłączy wodociągowych
3. obsłudze geodezyjnej 4/. robotach ziemnych i drogowych
5. wymianie istniejącego odcinka sieci.
Okres realizacji projektu od kwietnia 2021 do grudnia 2021. Inwestycja zakończona w terminie.
Kwota dofinansowania 1 596 398,00 zł,
całkowity koszt inwestycji to 2 508 887,05 zł

Budowa sieci wodociągowej w Warnowie 
zakończona!
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https://najdaconsulting.pl/budowa-sieci-wodociagowej-w-warnowie-zakonczona/


21 września 2021r. została podpisana umowa na wykonanie pierwszego etapu robót konstrukcyjno-budowlanych stanu
surowego zamkniętego związanego z remontem i przebudową i rozbudową pierwszego budynku na 4 gwiazdkowy hotel. Prace
budowlane związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dźwirzynie – roboty
konstrukcyjno – budowlane”
Zakres inwestycji:
Przebudowa budynku na hotel czterogwiazdkowy. Modernizowana i rozbudowywana powierzchnia obiektu to ok. 3500 m2.
Przebudowa obiektu na część hotelową Budowa innowacyjnej zjeżdżalni wodnej Utworzenie pokoi hotelowych Utworzenie
basenu krytego oraz basenu zewnętrznego Utworzenie infrastruktury SPA, w tym sauny, jacuzzi, gabinety zabiegowe Utworzenie
restauracji i kawiarni Utworzenie sali konferencyjnej Przebudowa wejścia głównego z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
Montaż instalacji fotowoltaicznej Zagospodarowanie terenu wraz z parkingami.
Projekt pn.: „Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dźwirzynie” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 –
2020.
Wartość robót pierwszego etapu robót konstrukcyjno- budowlanych wyniesie 6.337.948,51 zł 

Z wizytą w Dźwirzynie – postępy w realizacji projektu 
„Hotel i Apartamenty Gorzelanny”
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https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-w-dzwirzynie-postepy-w-realizacji-projektu-gorzelanny/


korytowanie alejek i ścieżek pieszo-rowerowych
wykonano palowanie pod budowę wieży widokowej 
przystąpiono do wykonania zbrojenia fundamentu
wieży widokowej 
nowe nawierzchnie, tj. m.in. wykonanie koryt z
profilowaniem, podbudowy, ułożenie obrzeży i
krawężników; 
rozpoczęto budowę schodów terenowych przy
amfiteatrze 
prowadzone jest uporządkowywanie terenu -
wycinki zieleni niskiej i pielęgnacyjne cięcia drzew

Najda Consulting Sp. z o.o. sp. k pełnieni funkcję
Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Zmiana
zagospodarowania parku Miejskiego i utworzenie
ścieżek zdrowia wraz z oświetleniem oraz Amfiteatr –
Adaptacja istniejącej infrastruktury na cele kulturalne i
społeczne”.

W ramach realizacji inwestycji do tej pory wykonano
oraz kontynuowane są następujące roboty budowlane –
stan na 16 marca 2022r.:

Całkowita wartość projektu to 5 221 980,00 zł,
Dofinansowanie zostało udzielone w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego to
3 916 485,00 zł, Oś priorytetowa IX Infrastruktura
publiczna; Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w
sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Z wizytą na budowie wieży widokowej 
w Wolinie

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://najdaconsulting.pl/z-wizyta-na-budowie-wiezy-widokowej-w-wolinie/
https://link.freshmail.mx/rp/testtestte/044em5l4v0/

