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Startuje pierwszy nabór w ramach KPO!



17 października wystartuje pierwszy nabór 
w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej,
osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, która
posiada status mikro-, małego lub średniego
przedsiębiorstwa

Celem naboru będzie wsparcie mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie
działalności w zakresie przetwórstwa lub
wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
rybołówstwa lub akwakultury. Wydatki, które
będą mógłby zostać objęte dofinansowaniem:

1) budowa, rozbudowa, przebudowa budynków 
i budowli przeznaczonych do przetwarzania,
przechowywania, magazynowania, przygotowania do
sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli
laboratoryjnej produktów
rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

2) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub
remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i
urządzeń do składowania i zagospodarowania
odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni,
systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów
grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła,
kotłów i pieców na biomasę

3) zakup nowych maszyn i urządzeń

4) zakupu nowych środków transportu

5) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania
pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa

6) zakupu oprogramowania komputerowego

Rozpoczęcie naboru: 17.10.2022
Zakończenie naboru: 18.11.2022

Dokładny opis programu, kwoty dotacji, najważniejsze
informacje odnośnie dotacji oraz kartę konkursu do
pobrania znajdą Państwo na naszej stronie
internetowej:

Pierwszy nabór w 
ramach KPO już 17 

października!

więcej

Aktualne nabory wniosków

https://najdaconsulting.pl/druga-runda-konkursu-granty-na-eurogranty-startuje-juz-1-czerwca-2/


Nasi analitycy wspólnie z portalem Najda
Consulting przygotowali dla Państwa wyjątkowe
kompendium, w którym opisujemy szczegółowo
każdą z Inteligentnych Specjalizacji,
wskazujemy obszary tematyczne oraz kierunki
przyszłych działań.

Ponadto na naszej stronie na Facebooku
rozpoczęliśmy cykl prezentacji kolejno każdej
Inteligentnej Specjalizacji województwa
Zachodniopomorskiego. Pierwszym
przedstawionym przez nas priorytetem jest
Turystyka - jeden z najważniejszych
priorytetów.

Kolejne Specjalizacje pojawią się na naszej
stronie już wkrótce!

Zapraszamy do zapoznania się i pobrania
przygotowanych przez nas opracowań oraz do
śledzenia na bieżąco naszych mediów
społecznościowych oraz stron internetowych.

Inteligentne 
Specjalizacje 

Zachodniopomorskiego

więcej

Link do Inteligentnych Specjalizacji 
województwa Zachodniopomorskiego - 

specjalne opracowanie

Link do materiału nt. Zachodniopomorskie 
Inteligentne Specjalizacje - Turystyka

i Jakość Życia

więcej

Inteligentne Specjalizacje 
Zachodniopomorskiego

https://najdaconsulting.pl/inteligentne-specjalizacje-dla-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-pobierz-specjalne-opracowanie/
https://najdaconsulting.pl/inteligentne-specjalizacje-wzp-pobierz-material-na-temat-turystyki/


Wzrost konkurencyjności MŚP
Zwiększenie potencjału w zakresie badań i
innowacji oraz wykorzystywanie
zaawansowanych technologii
Transformacja gospodarki w kierunku
Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
Rozwinięcie umiejętności na rzecz
inteligentnych specjalizacji, transformacji
przemysłowej i przedsiębiorczości

Wsparcie całego procesu B+R+I
Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie
rozwoju
Współpraca nauki z biznesem
Koncentracja na Krajowych Inteligentnych
Specjalizacjach

Wsparcie dla przedsiębiorców
Środowisko sprzyjające innowacjom
Zazielenienie przedsiębiorstw
Pomoc techniczna

przedsiębiorstw,
konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów
przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
sektora nauki,
instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków
przedsiębiorczości, ośrodków innowacji,
instytucji finansowych.

dotacje,
instrumenty finansowe, kapitałowe oraz
gwarancyjne,
instrumenty łączące finansowanie zwrotne i
dotacyjne.

Wsparcie dla przedsiębiorców 4 385 mln
euro
Środowisko sprzyjające innowacjom 3 455,5
mln euro
Pomoc techniczna 159,5 mln euro

Do głównych celów Programu należą:

Główne założenia programu:

Założenia te będą realizowane poprzez
następujące priorytety:

Program skierowany jest do:

Oferowane formy wsparcia:

Wysokość Alokacji przewidziana na każdą z
form pomocy kształtuje się następująco:

Program Funduszy 
Europejskich dla 

Nowoczesnej 
Gospodarki 2021- 

2027 zatwierdzony! 

więcej

https://najdaconsulting.pl/program-funduszy-europejskich-dla-nowoczesnej-gospodarki-2021-2027-zatwierdzony-zobacz-wprowadzone-zmiany/


Co się wydarzyło w Najda Consulting

Iga trafiła do nas z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego.

Staż odbywała w dziale rozliczeń projektów. W trakcie stażu poznała jak zarządza się
projektami inwestycyjnymi dofinansowanymi ze środków unijnych, pomagała w
opracowaniu dokumentacji rozliczeniowej, w tym opracowaniu harmonogramów
budżetowych projektów, wniosków o płatność, zmian w projektach, analizie szacowania
wartości zamówień w projektach.
Iga świetnie pokazała się podczas stażu i postanowiliśmy zaproponować jej pracę.

Iga pochwaliła nam się pewną ciekawostką:
Tematem mojej pracy magisterskiej była „Nazwa marki w procesie kształtowania wizerunku
przedsiębiorstwa”. Do części badawczej pracy wykorzystałam między innymi wywiad z
Andrzejem Najdą na temat jego firmy, jej nazwy, jej działalności w zakresie kształtowania
wizerunku.
Obrona pracy magisterskiej odbyła się 12 lipca i została zdana na ocenę bardzo dobrą.

Iga, witamy na pokładzie

Iga Szyszko dołącza do zespołu 
Najda Consulting !!

więcej

https://najdaconsulting.pl/iga-szyszko-dolacza-do-zespolu-najda-consulting/


Na zdjęciach prezentujemy efekty realizacji projektu polegającego na budowie Międzypokoleniowego Centrum
Integracji Seniora i Malucha DPS Prometeusz w Choszcznie.
 Z przyjemnością informujemy, iż inwestycja została zakończona i budynek został oddany do użytkowania ‼  
Jeszcze w tym roku zamieszka w tym obiekcie około 100 osób, które będą mogły korzystać z
najnowocześniejszych sal integracyjnych, pokoi o wysokim standardzie, własnego zaplecza kuchennego oraz
bezpośrednim sąsiedztwie jeziora w Choszcznie. 

Wartość inwestycji: 16,3 mln zł 
Dofinansowanie pozyskane przez Najda Consulting: 7,2 mln zł 
Rola naszej firmy: Inżynier kontraktu

Czas budowy: 2 lata
Więcej o projekcie, obszerna galeria zdjęć z budowy, zakres projektu oraz inne istotne informacje są już
dostępne na naszej stronie internetowej.

Zarządzanie projektami 
z Najda Consulting

więcej

Zakończona budowa 
Międzypokoleniowego Centrum Integracji Seniora 

i Malucha DPS Prometeusz w Choszcznie.

https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-budowe-miedzypokoleniowego-centrum-integracji-seniora-i-malucha-w-choszcznie/


Po 17 miesiącach ciężkich prac możemy z dumą napisać, iż Pomorze Zachodnie wzbogaciło się o kolejną
wyjątkową przestrzeń kultury!
W dniu 15 września 2022 roku zakończył się odbiór zrewitalizowanego obiektu Centrum Kultury w Resku.
Inwestycja o łącznej wartości 5.278.881,29 zł (z czego nasza firma pozyskała dofinansowanie w kwocie
3.957.660,94 zł) 

W budynku wszystkie sale(m in. biblioteka, czytelnia, sale do zajęć) przeszły kompleksowy remont oraz co
najważniejsze została wyremontowana sala koncertowa, która po remoncie posiada pełną akustykę co pozwoli
organizować koncerty na najwyższym poziomie. Ogrom wykonanych prac możecie Państwo podziwiać w
poniższej galerii. Więcej zdjęć dostępnych jest na naszej stronie www.

więcej

Zakończyliśmy kompleksowy remont 
budynku Centrum Kultury w Resku!

https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-kompleksowy-remont-budynku-centrum-kultury-w-resku/


W czerwcu 2022 r. Najda Consulting sp. z o.o. sp.k podpisała umowę z Biomasa Partner Group
sp. z o.o. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu inwestycji związanej z budową elektrociepłowni
przy zakładzie produkcyjnym w Runowie Pomorskim, powiat łobeski.
Wartość inwestycji wyniesie 35 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w grudniu
2023 roku.
Opis projektu Realizowana inwestycja zakłada uruchomienie instalacji produkującej energię
elektryczną o mocy 1.5 MW i produkcji energii cieplnej o mocy 4.5 MW w technologii
wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Jednym z czynników decydujących o
realizacji przedsięwzięcia jest konieczność zapewnienia energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby
funkcjonującego zakładu produkcyjnego, a zarazem uniezależnienie się od lokalnych dostawców
energii.
Realizacja projektu zapewni konkurencyjne źródło energii dla prowadzonej działalności, co w efekcie
zmniejszy zapotrzebowanie na energię z zewnątrz, przyczyniając się do poprawy środowiska
naturalnego.

więcej

Najda Consulting Inżynierem Kontraktu przy 
budowie elektrociepłowni opalanej biomasą 

o mocy 4,5 MW!

https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-inzynierem-kontraktu-przy-budowie-elektrocieplowni-opalanej-biomasa-o-mocy-45-mw/


Firma Najda Consulting sp. z o.o. sp. k pełni funkcję Inżyniera Kontraktu przy budowie nowej siedziby
jednostek organizacyjnych Enei Operator, w tym nowej siedziby Rejonu Dystrybucji Stargard i Posterunku
Energetycznego dla Miasta Stargard. W grudniu 2021 roku został przekazany teren pod budowę nowej siedziby
Rejonu Dystrybucji Enei Operator w Stargardzie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane
Calbud sp. z o.o. ze Szczecina.

O wyborze firmy Najda Consulting przez spółkę ENEA Operator sp. z o.o., w postępowaniu przetargowym
zadecydowało m.in. dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami załączonymi w toku
postępowania jak i najkorzystniejsza cena. Do dnia dzisiejszego bowiem wartość zarządzanych i nadzorowanych
dużych projektów inwestycyjnych przez Najda Consulting wyniosła ponad 1 mld zł.

Termin realizacji inwestycji od listopada 2021r do marca 2023 roku. Więcej szczegółów dotyczących
inwestycji prezentujemy w najnowszym wpisie na naszej stronie www

więcej

Najda Consulting pełni funkcję Inżyniera 
Kontraktu przy budowie nowej siedziby 

Rejonu Dystrybucji Enei Operator w 
Stargardzie!

https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-pelni-funkcje-inzyniera-kontraktu-przy-budowie-nowej-siedziby-rejonu-dystrybucji-enea-operator-w-stargardzie/


W kwietniu 2022r. zostały podpisane dwie umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z branżą
hydrotechniczną oraz częścią lądową w ramach realizowanej inwestycji pn.: „Utworzenie Przystani Morskiej
w Wolinie”. 
Wartość projektu wynosi 15 mln zł brutto.
Kwota netto tej inwestycji to blisko 13 mln zł, która zostanie dofinansowana w 100% (!) ze środków
unijnych. 
Firma Najda Consulting opracowała także koncepcję projektową. Nasza firma przygotowała również wniosek
o dofinansowanie z załącznikami, dzięki któremu Spółka Przystań Morska Wolin otrzymała stuprocentowe
dofinansowanie unijne na ten cel. W niniejszym projekcie pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu. Projekt pn.:
„Utworzenie Przystani Morskiej w Wolinie” został dofinansowany z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
w ramach działania: Inwestycje w zakresie poprawy infrastruktury portów rybackich, giełd rybnych, miejsc
wyładunku i przystani oraz w celu zwiększenia efektywności energetycznej przyczyniającej się do ochrony
środowiska, Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,
innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy.
Zapraszamy do lektury:

więcej

Imponujące postępy na budowie nowej 
Przystani Morskiej 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
 

https://najdaconsulting.pl/imponujace-postepy-na-budowie-nowej-przystani-morskiej-w-wolinie/
https://link.freshmail.mx/rp/testtestte/044em5l4v0/

