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Co się wydarzyło w Najda Consulting

W związku ze zwiększeniem środków w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój
regionalnych i inteligentnych specjalizacji informujemy że nasz kolejny projekt otrzymał dofinansowanie – tym
razem jest to firma EVENT-BAR Michał Łoziński, która otrzymała dofinansowanie na zautomatyzowanie
procesu produkcji tzw. pre-mixów POSHE. Firma Event bar jest znana z prowadzenia znanego na mapie
Szczecina Cocktail baru 17 schodów – jeden z pięciu barów najlepszych w Polsce. 

Projekt pn. „Uruchomienie przez Event-Bar Michał Łoziński produkcji innowacyjnych, naturalnych i
bezalkoholowych pre-mixów do koktajli na bazie własnych receptur i prac B+R" 
Całkowita wartość projektu to 1 110 560,85 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ wyniesie 496 592,25 zł. 

Projekt obejmuje uruchomienie produkcji nowoczesnych, naturalnych, bezalkoholowych pre-mixów (gotowych
mieszanek do drinków) do koktajli marki POSHE. 
Realizacja projektu obejmuje zakup automatycznej linii do rozlewania napojów POSHE, zakup wyposażenia
magazynu i pakowalni oraz zakup niezbędnego wyposażenia do działu marketingu i promocji marki. 
Głównym celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych, bezalkoholowych napojów POSHE na
bazie własnych receptur i przeprowadzonych prac B+R, co możliwe będzie dzięki wdrożeniu unikalnego procesu
technologicznego umożliwiającego produkcję rzemieślniczą na większą skalę. Jest to absolutna nowość na rynku
napojów niszowych. Receptury napojów POSHE zostały objęte zgłoszeniem patentowym, znak towarowy został
już zastrzeżony.

Pozyskaliśmy 0,5 mln złotych 
dofinansowania dla firmy Event-Bar 

na rozwój marki POSHE

więcej

https://najdaconsulting.pl/poshe/


Projekt pn. „Zmiany sposobu funkcjonowania
przedsiębiorstwa BIURO PODRÓŻY
INTERGLOBUS – TOUR SPÓŁKA JAWNA
TOMASZ BLOCH w warunkach epidemii
chorób zakaźnych w szczególności pandemii
COVID-19 i wzmocnienie odporności na
wypadek kolejnych podobnych kryzysów
wywołanych stanem epidemii poprzez
cyfryzację kluczowych procesów
biznesowych w obszarze transportu
lądowego pasażerów”

Całkowita wartość projektu to 300 000 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ
wyniesie 255 000 zł.

Planowane jest stworzenie dedykowanych
aplikacji pod indywidualne potrzeby
Wnioskodawcy. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu powstaną dedykowane aplikacje
dla pasażerów i kierowców. Zakupione narzędzia
IT stworzą między innymi możliwość rezerwacji
przejazdów w aplikacji na wybranych kierunkach.
Transformacja cyfrowa poza dominującym
aspektem procesowym pozwoli na wdrożenie
innowacji produktowej w postaci
nowych/ulepszonych usług w zakresie dowozu
dzieci do szkół, przewozów do polskich kurortów
osób z terenów przygranicznych po stronie
niemieckiej w ramach działalności turystycznej. W
ramach projektu w celu świadczenia usług
biznesowych zostanie zakupiony niezbędny
sprzęt komputerowy, laptopy, telefony typu
smartphone.

Biuro podróży 
Interglobus – Tour 

Spółka Jawna 
Tomasz Bloch

więcej

Kolejni klienci Najda Consulting z sektora 
MSP z dofinansowaniem

https://najdaconsulting.pl/kolejni-klienci-najda-consulting-z-sektora-msp-z-dofinansowaniem/


Projekt pn. „Zmiany sposobu funkcjonowania
przedsiębiorstwa ASD SP. Z O.O. w
warunkach epidemii chorób zakaźnych w
szczególności pandemii COVID-19 i
wzmocnienie odporności na wypadek
kolejnych podobnych kryzysów wywołanych
stanem epidemii poprzez cyfryzację
kluczowych procesów biznesowych w
obszarze rozwiązań i systemów
zabezpieczeń elektronicznych”.

Całkowita wartość projektu to 231 100 zł, 
z czego dofinansowanie w ramach RPO WZ
wyniesie 196 435 zł.

Celem projektu jest wdrożenie przez spółkę
technologii cyfrowych w związku z koniecznością
dokonania zmian procesów, sposobu
funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach
epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w
szczególności pandemii COVID-19. Wnioskodawca
zdecydował się poddać gruntowej transformacji
cyfrowej obszary m.in. obsługi klienta, logistyki,
serwisu jako newralgiczne obszary podatne na
negatywne działanie pandemii. Zmiany dotyczą w
szczególności cyfryzacji przepływu informacji i
dokumentów. Realizacja projektu przyczyni się w
znaczy sposób do podniesienia kompetencji
cyfrowych organizacji, uelastycznienia i wzrostu
efektywności pracy oraz dywersyfikacji rynków
zbytu.

ASD sp. z o.o

więcej

https://najdaconsulting.pl/kolejni-klienci-najda-consulting-z-sektora-msp-z-dofinansowaniem/


Dla naszego klienta, Gminy Dobra, ( koło Nowogardu) przekazaliśmy właśnie gotową koncepcję projektową i
Program Funkcjonalno-Użytkowy dotyczący Budowy nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Wojtaszycach
oraz Program Funkcjonalno Użytkowy Modernizacji i przebudowy Domu Kultury w Dobrej. Koncepcja i
PFU powstały we współpracy z Mielnicki Studio Architekci.

Budowa nowoczesnej świetlicy wiejskiej w Wojtaszycach.
Celem planowanej inwestycji jest budowa nowoczesnej świetlicy wiejskiej dostosowanej dla osób
niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Wyposażonej w nowoczesne zeroemisyjne źródło ciepła, zasilane z
odnawialnych źródeł energii z zastosowaniem rozwiązań spełniających normy pasywnego budynku użyteczności
publicznej dla mieszkańców. 
Nowa świetlica wiejska to budynek parterowy o powierzchni użytkowej 157,5 m2, niepodpiwniczony, o prostej
nowoczesnej formie nawiązującej do tradycyjnej stodoły. Obiekt nakryty dachem dwuspadowym z poddaszem
nieużytkowym. Głównym pomieszczeniem funkcjonalnym obiektu będzie sala główna wielofunkcyjna. Sala
przeznaczona będzie na cele spotkań i integracji społeczności lokalnej. Funkcję obiektu uzupełnią: aneks
kuchenny dostępny z sali głównej oraz pomieszczenie biurowe z aneksem socjalnym i zaplecze sanitarne oraz
gospodarczo-techniczne.
Dla tego projektu wykonaliśmy koncepcję projektową i Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Modernizacja i przebudowa Domu Kultury w Dobrej. 
Celem planowanej inwestycji jest modernizacja budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 
479 m2, który pełni funkcję kulturalno – oświatowo – społeczną. Jest to obiekt podpiwniczony, piętrowy z
poddaszem nieużytkowym. W piwnicy znajduje się muzeum ziemi Doberskiej, natomiast na poziomie parteru
zlokalizowane są pomieszczenia przeznaczone na działalność domu kultury oraz zajęcia kulturalno – oświatowe. 
Dla tego projektu wykonaliśmy Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Program Funkcjonalno-Użytkowy 
w praktyce

więcej

https://najdaconsulting.pl/program-funkcjonalno-uzytkowy-w-praktyce/


Odpowiadając na zapotrzebowanie turystów i mieszkańców już wkrótce w Międzyzdrojach powstaną nowe
miejsca parkingowe, o które tak ciężko jest w trakcie sezonu.
Autorem koncepcji jest nasza firma.

Na obszarze ponad 20000 mkw miasto udostępni 233 miejsca parkingowe w następującej konfiguracji: 
 – 202 miejsca dla samochodów osobowych 
 – 20 miejsc dla pojazdów elektrycznych ze standardowym łączem do ładowania 
 – 2 miejsca dla pojazdów elektrycznych z szybkim łączem do ładowania 
 – 3 miejsca dla busów 
 – 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych Miasto nie zapomina także o rowerzystach 
 – na parkingach będzie dostępnych 150 stojaków dla rowerów.

Istotnym punktem inwestycji jest stworzenie 22 miejsc do ładowania dla samochodów elektrycznych w tym 2
dwa miejsca przeznaczone do szybkiego ładowania. W przyszłości infrastruktura ta może zostać powiększona ze
względu wykorzystanie w projekcie odnawialnych źródeł energii (wiaty z zadaszeniami z paneli fotowoltaicznych).

Parking wyposażony zostanie w zaplecze sanitarne. Ogólnodostępne toalety będą dostępne dla osób
niepełnosprawnych oraz będą posiadały udogodnienia dla rodziców z dziećmi (przewijak) i korzystać będą z
nowoczesnego zarządzania energią: toalety zasilane będą energią z paneli fotowoltaicznych (energia
elektryczna) i solarnych (ciepła woda), wykorzystywać będą wodę z retencji wód opadowych i czujniki
umożliwiające inteligentne zarządzanie oświetleniem i systemem spłukiwania.
Użytkownicy parkingu będą mogli dostać się do centrum oraz na plażę specjalnie zorganizowaną komunikacją
miejską. W tym celu Gmina Międzyzdroje planuje zakupić kilka tzw. meleksów, które będą zasilane elektrycznie.

Celem opracowania jest koncepcja budowy parkingu buforowego dla Gminy Międzyzdroje. Planowana
inwestycja stanowić ma integralną część koncepcji transformacji energetycznej w zakresie ograniczenia emisji
zanieczyszczeń przez pojazdy spalinowe w miejscowościach turystycznych na przykładzie miasta Międzyzdroje.

Ponad 230 nowych miejsc parkingowych w 
Międzyzdrojach! Zobacz koncepcję 

opracowaną przez nasze biuro!

więcej

https://najdaconsulting.pl/ponad-230-nowych-miejsc-parkingowych-w-miedzyzdrojach-zobacz-koncepcje-opracowana-przez-nasze-biuro/


Aktualne nabory wniosków 
o dofinansowanie



Przygotowaliśmy dla Państwa nie lada gratkę -
wspólnie z portalem nowedotacjeunijne.eu
sprawdziliśmy najnowsze możliwości otrzymania
wsparcia z funduszy unijnych dla każdego z
województw!

W ramach naszego opracowania otrzymają
Państwo: 
– najbardziej aktualny wykaz naborów wniosków dla
przedsiębiorców, 
– opisy programów wraz z wyszczególnieniem
potencjalnych beneficjentów, 
– prezentacje typów projektów jakie będą mogły
być dofinansowane, 
– informacje w jaki sposób przygotować się do
pozyskania dofinansowania 

Wszystkie materiały będą dla Państwa dostępne
BEZPŁATNIE.

Na portalu www.nowedotacjeunijne.eu
uruchomiliśmy właśnie nową zakładkę, w której
znajdą Państwo najbardziej aktualne możliwości
otrzymania dofinansowania.

Zachęcamy do lektury oraz bezpłatnych konsultacji
z naszymi doradcami.

Nowy cykl - dotacje dla 
firm w całej Polsce

więcej

Dotacyjna kurtyna powoli się podnosi zatem na
naszym portalu uruchomiliśmy właśnie nową
zakładkę, w której znajdą Państwo najbardziej
aktualne możliwości otrzymania dofinansowania.

Nowy dział został podzielony na województwa,
dzięki czemu bezproblemowo znajdą Państwo
interesujące ich materiały. Nasi analitycy na bieżąco
będą uzupełniać informacje – zachęcamy aby
zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać
wzmianki o nowościach.

Dostęp do naszych opracowań jest bezpłatny.
Zachęcamy do lektury oraz bezpłatnych konsultacji
z naszymi doradcami.

Kliknij i zapoznaj się z materiałami

RPO 2021 – 2027: bądź na 
bieżąco z naborami w 
Twoim województwie!

więcej

https://nowedotacjeunijne.eu/programy-2021-2027/
http://www.nowedotacjeunijne.eu/
https://nowedotacjeunijne.eu/rpo-2021-2027-badz-na-biezaco-z-naborami-w-twoim-wojewodztwie/


Znamy kolejne szczegóły wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło
najnowsze informacje. Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy najważniejsze szczegóły.

Filary KPO Najważniejszym elementem są osie, w ramach których będzie udzielane wsparcie. Ministerstwo wskazało na 5
głównych kierunków: 

Zielona energia: czyste powietrze, OZE, w tym morska energetyka wiatrowa, inteligentna sieć energetyczna, technologie
wodorowe, zielone i odporne miasta.

Transformacja cyfrowa: szybki internet, e-usługi, infrastruktura cyfrowa dla szkół, cyberbezpieczeństwo.

Zielona inteligentna mobilność: zeroemisyjny transport, linie kolejowe i tabor, bezpieczeństwo i cyfryzacja transportu.

Odporność i konkurencyjność gospodarki: inwestycje w przedsiębiorstwa, w tym w obszarze turystyki i kultury, wsparcie
nowych technologii, w tym środowiskowych (GOZ, Przemysł 4.0), duże projekty innowacyjne, drony, nowoczesne kształcenie i
rynek pracy dla gospodarki.

Ochrona zdrowia: infrastruktura podmiotów leczniczych, kadra medyczna, e-zdrowie, sektor farmaceutyczny.

W jaki sposób będzie udzielane wsparcie? Beneficjenci będą mieli do dyspozycji 50 mld EUR, które zostanie podzielone na dwie
formy wsparcia – granty oraz pożyczki. Każdy w pięciu wymienionych filarów będzie dysponował własnym budżetem.

Start KPO coraz bliżej – poznaj najnowsze szczegóły

więcej

KPO – Odporność i 
konkurencyjność 

gospodarki: dla kogo i jakie 
inwestycje zrealizujesz w tym 

priorytecie?

KPO – Transformacja 
Cyfrowa: przykładowe 

inwestycje oraz dla jakich 
podmiotów skierowane są te 

działania?

KPO – Zielona energia i 
zmniejszenie 

energochłonności oraz 
zielona inteligenta 

mobilność

więcej więcej więcej

https://nowedotacjeunijne.eu/start-kpo-coraz-blizej-poznaj-najnowsze-szczegoly/
https://nowedotacjeunijne.eu/kpo-odpornosc-i-konkurencyjnosc-gospodarki-dla-kogo-i-jakie-inwestycje-zrealizujesz-w-tym-priorytecie/
https://nowedotacjeunijne.eu/krajowy-program-odbudowy-transformacja-cyfrowa-przykladowe-inwestycje-oraz-dla-jakich-podmiotow-skierowane-sa-te-dzialania/
https://nowedotacjeunijne.eu/kpo-zielona-energia-i-zmniejszenie-energochlonnosci-oraz-zielona-inteligenta-mobilnosc/


Kontynuujemy nasz cykl opowiadający o projektach, które jako firma mamy przyjemność rozliczać. W tym wpisie opowiemy o
projekcie dla firmy Lars Laj Polska Sp. z o.o.

Lars Laj Polska Sp. z o.o. jest spółką z duńskim kapitałem. Firma jest światowym producentem rozwiązań w zakresie m.in. placów
zabaw, małej architektury. Produkowane w Dobrej pod Szczecinem place zabaw dla szkół, przedszkoli, deweloperów, spółdzielni,
wspólnot mieszkaniowych, publicznych parków oraz centrów rozrywki trafiają głównie na rynek zagraniczny. 
Dzięki realizacji projektu który uzyskał dofinansowanie, 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.
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 zakup niezbędnego wyposażenia produkcyjnego wraz z oprogramowaniem

Firma Lars Polska Sp. z o.o. zdecydowała się na budowę hali produkcyjnej, dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw
wspierające rozwój regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Projekt uzyskał podczas oceny 91,50 punktów na 100 punktów i
uplasował się na 9 miejscu listy rankingowej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 999 999,98 zł. 
Wartość projektu wyniosła 8 199 999,98 zł

Do obowiązków naszej firmy należy: 
 – zarządzanie procesem wdrożenia projektu 
 – rozliczenie projektu – przygotowanie wniosków o płatność 
 – przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

 
 Zarządzanie projektami 

 w Najda Consulting

Case Study: Rozbudowa zaplecza produkcyjnego 
firmy „Lars Laj Polska Sp. z o.o.” producenta placów 

zabaw z Dobrej

więcej

https://najdaconsulting.pl/case-study-rozbudowa-zaplecza-produkcyjnego-firmy-lars-laj-polska-sp-z-o-o-producenta-placow-zabaw-z-dobrej/


Firma „AIM-REST” zdecydowała się na przebudowę starej masarni na hotel dla ludzi ceniących sobie ideę Slow
Live. Butikowy Hotel w koncepcji Bed & Bike” otrzymał 93,5 pkt. i zajął 1 miejsce w konkursie.

Zakres projektu: 
– przekształcenie obiektu Starej Masarni zlokalizowanej w Moryniu w unikalną w Europie atrakcję turystyczną, 
– stworzenie Interaktywnej Mapy Osobliwości Gminy Moryń, 
– stworzenie butikowego hotelu o standardzie 3 gwiazdek-obiekt całoroczny w pełni przystosowany do obsługi
rowerzystów – koncepcja Bed & Bike i Slow Life, 
– stworzenie unikalnej na skalę europejską atrakcji turystycznej, która połączona zostanie z sieciowym produktem
turystycznym – Trasą rowerową Pojezierzy Zachodnich.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00 zł. 
Wartość projektu wyniosła 4 472 772,00 zł.

Do obowiązków naszej firmy należy: 
– zarządzanie procesem wdrożenia projektu, 
– rozliczenie projektu, 
– przygotowanie wniosków o płatność, 
– przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

Aktualnie realizowane są prace konstrukcyjne oraz budowlane związane z przebudową budynku.

Case Study: Rozliczenie projektu: „Stworzenie 
atrakcji turystycznej dla turystyki aktywnej – 

Interaktywna Mapa Osobliwości Gminy Moryń 
wraz z butikowym Hotelem w koncepcji 

Bed & Bike”

więcej

https://najdaconsulting.pl/case-study-rozliczenie-projektu-stworzenie-atrakcji-turystycznej-dla-turystyki-aktywnej-interaktywna-mapa-osobliwosci-gminy-moryn-wraz-z-butikowym-hotelem-w-koncep/


W listopadzie 2020 informowaliśmy że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach podpisał z Wykonawca robót
umowę na wykonanie przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Jest to wielomilionowa inwestycja dla której eksperci
Najda Consulting pozyskali unijne dofinansowanie w wysokości ponad 37 mln zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków jedną z kluczowych inwestycji w Gminie Międzyzdroje

W zakresie inwestycji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków zostały do tej pory zrealizowane następujące
zadania inwestycyjne: 
 – wykonano roboty palowe pod wszystkie obiekty

Kontynuowane były prace w następujących obiektach: 
 – prace w komorze rozprężnej 
 – pompownia główna 
 – komora rozdziału ścieków do piaskowników, piaskownik 
 – biofiltr 
 – komora rozdziału do reaktorów biologicznych 
 – nowy reaktor z osadnikiem 
 – pompownia osadu 
 – filtr dyskowy 
 – pompownia osadów, zbiornik osadu nadmiernego, zbiornik osadu ustabilizowanego i komora tlenowej stabilizacji osadu 
 – budynek przeróbki osadu 
 – budynek dmuchaw 
 – komora rozprężna 
 – piaskownik 
 – zbiornik retencyjny 
 – reaktor biologiczny modernizowany 
 – nowy reaktor z osadnikiem 
 – budynek dmuchaw 
 – budynek przeróbki osadu 
 We wskazanym okresie wykonywane były również sieci technologiczne i międzyobiektowe.

Firma Najda Consulting pełni dla tej inwestycji rolę Koordynatora Projektu w ramach powołanej Jednostki Realizującej Projekt.

Postępy robót związane z przebudową i rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach

więcej

https://najdaconsulting.pl/postepy-robot-zwiazane-z-przebudowa-i-rozbudowa-oczyszczalni-sciekow-w-miedzyzdrojach/


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://link.freshmail.mx/rp/testtestte/044em5l4v0/

