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Co się wydarzyło w Najda Consulting

4 listopada nasza firma osiągnęła pełnoletność. Jak co roku, poprosiliśmy Prezesa Zarządu Andrzeja Najdę o kilka słów
podsumowania:

"Pełnoletność to poważny wiek – te wszystkie minione lata to masa wspomnień, wyjątkowych realizacji, milionów
pozyskanych dotacji i głośnych projektów. Pomogliśmy setkom firm i gmin w ich rozwoju. Cieszymy się, że mogliśmy być
częścią ich sukcesu. Ten rok to przede wszystkim rozliczanie i zarządzanie projektami, przygotowanie koncepcji
projektowych i programów funkcjonalno-użytkowych oraz zarządzaniem budowami w ramach pełnionej funkcji inżyniera
kontraktu."

Dofinansowania: "2022 rok to ograniczone możliwości wnioskowania o dotacje unijne z uwagi na przygotowywanie
nowych programów unijnych na lata 2021-2027, które wystartują w 2023 roku. Niemniej jednak pozyskaliśmy kilka
grantów z dostępnych pojedynczych konkursach w 2022r. O niektórych z nich informowaliśmy na naszej stronie www
(zapraszamy do zakładki Case Studies). O pozostałych wynikach poinformujemy jeszcze w tym roku ponieważ projekty te są
na końcowym etapie oceny."

Nowy portal ekspercki: "Jeden z naszych firmowych projektów to uruchomienie portalu informacyjnego
www.nowedotacjeunijne.eu, na którym nasi analitycy rozkładają na czynniki pierwsze najważniejsze informacje o
zbliżających się naborach i konkursach. Nasze najnowsze opracowanie dotyczy programu FENG. Portal cieszy się
sporym zainteresowaniem – dziękujemy za zaufanie i zapraszamy nowych czytelników."

Zarządzanie oraz rozliczanie projektów unijnych: "Tu mieliśmy zdecydowanie najwięcej pracy. W 2022 roku
rozliczaliśmy aż 32 projekty o wartości 318 mln zł. Dziękuję naszym klientom za zaufanie a zespołowi za świetną
pracę!"

Zarządzanie budowami w ramach pełnionej funkcji inżyniera kontraktu oraz sprawowania nadzoru
inwestorskiego: "Tutaj również mamy się czym pochwalić. W 2022 roku prowadziliśmy nadzór inwestycyjny oraz funkcję
Inżyniera Kontraktu nad osiemnastoma budowami o wartości 292 mln zł. Enea Operator, Międzypokoleniowe Centrum
Integracji w Choszcznie i ,przede wszystkim, stargardzka Kolegiata to projekty, z których jesteśmy dumni."

Plany na pełnoletność: "Myślę, że najlepszym prezentem na nasze 18 urodziny będzie informacja, że fundusze
europejskie ruszą „pełną parą”. Na bieżąco śledzimy sytuację w Ministerstwie Rozwoju, PARP oraz w Urzędach
Marszałkowskich i.. widzimy coraz większe światełko w tunelu i nadzieję, że 2023 będzie pod tym kątem przełomowy. Już
teraz ruszyliśmy z akcją informacyjną na temat Inteligentnych Specjalizacji, poszczególnych priorytetów KPO oraz
prowadzimy bezpłatne konsultacje dla MSP pod kątem ich projektów. Mamy jeszcze kilka innych planów, ale o tym
dowiedzą się Państwo już wkrótce."

18 urodziny Najda Consulting

więcej

https://najdaconsulting.pl/18-urodziny-najda-consulting/
http://www.nowedotacjeunijne.eu/


Projekty które uzyskały dofinansowanie

Ministerstwo zdrowia opublikowało listę projektów, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach 
Osi Priorytetowej XI REACT – EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
w zakresie wsparcia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup
wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji),
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 Projekty dwóch podmiotów, zgłoszone do dofinansowania przy współpracy z Najda Consulting przy
opracowaniu kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, otrzymały 100%
dofinansowania i będą realizowały następujące inwestycje:

Projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie pn. „Wzmocnienie państwowej
inspekcji sanitarnej poprzez wsparcie infrastrukturalne oraz zakup niezbędnego doposażenia”. 
 Całkowita wartość projektu: 7 217 900,00 zł, 
 uzyskane dofinansowanie: 7 216 900,00 zł.

Projekt Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku pn. „Wsparcie Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w zakresie niezbędnego doposażenia i wykonania prac budowlanych”.
 Całkowita wartość projektu: 6 220 400,00 zł, 
 uzyskane dofinansowanie: 6 219 400,00 zł.

Pozyskaliśmy 13,5 mln zł dofinansowania 
unijnego z Ministerstwa Zdrowia dla 

Wojewódzkich Stacji Sanitarno – 
Epidemiologicznych z Gdańska i 

Szczecina.

więcej

https://najdaconsulting.pl/pozyskalismy-135-mln-zl-dofinansowania-unijnego-z-ministerstwa-zdrowia-dla-wojewodzkich-stacji-sanitarno-epidemiologicznych-z-gdanska-i-szczecina/


W listopadzie 2022r Najda Consulting sp. z o.o.
sp.k podpisała kolejną umowę z Biomasa
Partner Group sp. z o.o. na pełnienie funkcji
Inżyniera Kontraktu, tym razem inwestycji
związanej z rozbudową zakładu produkcyjnego w
Runowie Pomorskim, powiat łobeski. Zakończenie
realizacji projektu planowane jest w grudniu 2023
roku.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa
zakładu peletu drzewnego o nową linię do
produkcji peletu wraz z infrastrukturą
techniczną.

 Zakres prac obejmuje: budowę hali produkcji
peletu, budowę hali pakowania peletu, budowę
wiaty magazynowej, budowę suszarni i silosów,
wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie
instalacji elektrycznych, budowę dróg
wewnętrznych i parkingów, dostawę i montaż
technologii

 W szczególności Inżynier Kontraktu będzie
zarządzał procesem realizacji inwestycji oraz
wykonywał nadzór inwestorski w branżach:
konstrukcyjno – budowlanej, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, drogowej.

Ponadto Inżynier Kontraktu będzie
odpowiedzialny za: 
 - przekazanie placu budowy, 
 - opiniowanie projektów wykonawczych, 
 - akceptację zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, 
 - prowadzenie rad budów, 
 - wsparcie w realizacji umowy z wykonawcą robót, 
 - dokonywanie odbiorów częściowych, 
 - dokonanie odbioru końcowego.

Termin realizacji: Od grudnia 2022 do grudnia
2023r

Najda Consulting 
Inżynierem Kontraktu 

przy rozbudowie 
zakładu peletu 

drzewnego wraz z 
infrastrukturą 

techniczną

więcej

Zarządzanie projektami 
z Najda Consulting

https://najdaconsulting.pl/najda-consulting-inzynierem-kontraktu-przy-rozbudowie-zakladu-peletu-drzewnego-wraz-z-infrastruktura-techniczna/


Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż zakończyliśmy realizację projektu pn.” Zwiększenie świadczonych usług
hotelarskich wraz z wdrożeniem innowacyjnych technologii w zakresie produkcji piwa i pieczywa”, którego wnioskodawcą był
Ryszard Król PPHiUT „RÓŻA WIATRÓW” Hotel Król Plaza.

 Dofinansowanie: 5 873 535,25 zł
 Całkowita wartość projektu: 13 135 360,65 zł

Zadania zaplanowane i zrealizowane w projekcie: 
 1. Zakup i instalacja urządzeń do produkcji piwa 
 2. Zakup wyposażenia hotelowego, restauracyjnego i konferencyjnego 
 3. Zakup i instalacja wyposażenia strefy Spa&Wellness

Do obowiązków naszej firmy należało:
 • Zarządzanie procesem wdrożenia projektu, 
 • Rozliczenie projektu, 
 • Przygotowanie wniosków o płatność, 
 • Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia. 

Hotel Król Plaza jest już otwarty, a My serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca.

więcej

Finał projektu Hotel Król Plaza 
w Jarosławcu

https://najdaconsulting.pl/zakonczylismy-realizacje-projektu-aparthotelu-krol-plaza-w-jaroslawcu/


W październiku minęło 2,5 roku od kiedy rozpoczęły się pierwsze prace w ramach realizowanego przez firmę Najda Consulting sp.
z o.o. sp.k projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw.
N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie”. 

 Na zaawansowanym poziomie realizacji jest aktualnie remont konserwatorski wystroi malarskich wnętrza Kolegiaty. Po
wykonaniu renowacji wystroi malarskich prezbiterium, wykonano renowację części nawy głównej. Aktualnie można już podziwiać
konserwację i rekonstrukcji polichromii łuku tęczowego, który jest całkowicie zrekonstruowany i odtworzony w formie z czasów
Heinricha Dennecke. Również ożebrowanie zostało przywrócone do pierwotnej kolorystyki – szlachetnego koloru ultramaryny – który
odkryli konserwatorzy. 

 Aktualnie rusztowania zostały przesunięte na dwa ostatnie sklepienia nawy głównej gdzie prowadzone są prace konserwatorskie.
Prowadzone są również prace konserwatorskie wewnątrz Kaplicy Anielskiej, Kaplicy Mildenitzów.

 Nadal kontynuowane są prace nad remontem posadzki wewnątrz Kolegiaty. Dokonywana jest rozbiórka starych, popękanych
płytek oraz wymiana na nowe. Stare płytki nie są całkowicie utylizowane, ale przechowywane aby mogły zostać wykorzystane we
wtórnym obrocie i stanowiły pamiątkę jak i świadka historii. 

 Postępy prac dotyczą również iluminacji Kolegiaty wraz z terenem przykościelnym a także wewnętrznej instalacji elektrycznej jak i
instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Dotychczas wykonano prace i części stanowiące ok. 30% wartości organów. 

Zaawansowanie wszystkich prac na ten moment wynosi ok. 70%.

Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata należy do grona najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego.

więcej

Postępy prac przy renowacji stulecia 
zabytkowej Kolegiaty pw. NMP Królowej 

Świata w Stargardzie

https://najdaconsulting.pl/postepy-prac-przy-renowacji-stulecia-zabytkowej-kolegiaty-pw-nmp-krolowej-swiata-w-stargardzie/


Międzyzdroje to popularna, oblegana w sezonie nadmorska miejscowość, gdzie w samym jej centrum, tuż przy
pięknym molo, zlokalizowany jest Hotel i Restauracja AURORA. W styczniu tego roku rozpoczęto realizację
projektu, którego celem głównym jest nadbudowa Hotelu o dwie kondygnacje wraz z wdrożeniem
spakietyzowanej oferty usług. Co zmieniło się od kwietnia? Zapraszamy na krótką relację.

Na chwilę obecną trwają roboty ogólnobudowlane oraz konstrukcyjne budynku. W etapie I zakończono już
takie prace jak: prace ziemne, fundamenty, konstrukcja metalowa, słupy stalowe. Natomiast w etapie II na
poziomie zaawansowania robót znajdują się takie prace jak: podłogi i ściany poziom II, podłogi i ściany
kondygnacji I, prace wykończeniowe poziomu I. Rozpoczęte zostały również takie prace jak: stolarka drzwiowa
wewnętrzna oraz elewacja budynku. Beneficjent przygotowuje się do zakupu wyposażenia oraz
oprogramowania.

więcej

Postępy prac przy realizacji inwestycji 
związanej z rozbudową hotelu Aurora 

w Międzyzdrojach

https://najdaconsulting.pl/postepy-prac-przy-realizacji-inwestycji-zwiazanej-z-rozbudowa-hotelu-aurora-w-miedzyzdrojach/


Firma Najda Consulting Sp. z o.o. Sp. k. w 2020 roku pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 7,5 mln zł na
realizację projektu pn. ”Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju”. Projekt zdobył
pierwsze miejsce w konkursie i otrzymał 81 punktów na 100 możliwych i tym samym uzyskał dofinansowanie. W chwili
obecnej firma Najda Consulting pełni rolę Inżyniera Kontraktu projektu, w którym realizowane są roboty budowlane.

 Dotychczasowe czynności firmy Najda Consulting – Inżyniera Kontraktu: organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach
pomiędzy Stronami, nadzór nad robotami budowlanymi zadania inwestycyjnego, organizowanie rad budów, bieżąca
weryfikacja wniosków materiałowych przez poszczególnych Inspektorów nadzoru przedkładanych do akceptacji przez
Wykonawcę robót budowlanych m.in.: sanitarnej: pompy, dmuchawy, stacja zlewcza. 

 Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca robót przystąpił m.in. do następujących robót: wykonanie przepompowni
sieciowej PS1, wykonanie płyty fundamentowej pod stację zlewczą, utwardzenie terenu przy stacji zlewczej, wykonanie płyty
fundamentowej pod stację dmuchaw, wykonanie płyty fundamentowej pod bioreaktory, podbudowa pod osadniki wtórne i
zbiornik osadu nadmiernego, podbudowa pod płytę stacji odwadniania osadu, podbudowa pod fundamenty wiaty na
granulat, roboty ziemne pod posadowienie zbiornika retencyjnego. 

 Nadto: dostarczono agregat prądotwórczy, wyremontowano pomieszczenie agregatu wraz z nową bramą, wykonano
przyłącza wodociągowe, posadowiono część studni, powinny zostać zakończone wszystkie prace fundamentowe, w grudniu
zaplanowano również wykonać konstrukcję stalową wiaty granulatu.

Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na 30.06.2023r.

więcej

Postępy prac na przebudowywanej 
oczyszczalni ścieków w Trzcińsku-Zdroju

https://najdaconsulting.pl/z-wizyta-na-przebudowywanej-oczyszczalni-sciekow-w-trzcinsku-zdroju/


W lipcu 2021 roku Binowo Park otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa Binowo Park –
innowacyjne produkty turystyczne oferujące nocną grę w golfa oraz łączące grę w golfa z turystyką rowerową,
krajoznawczą i enoturystyką”. 
 Firma Najda Consulting była odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, który
zajął pierwsze miejsce w konkursie uzyskując wynik 99% pkt. w ocenie. 

 Pole golfowe Binowo Park jest jednym z najstarszych pól golfowych w Polsce. Wybudowane zostało na skraju
Puszczy Bukowej pod Szczecinem w 1999 roku. Od tamtej pory pole cieszy się dużym zainteresowaniem
zarówno przez graczy zawodowych jak i amatorów. Beneficjent postanowił dalej rozwijać i budować swoją
markę w oparciu nie tylko o wysoką jakość oferty związanej z golfem ale również łącząc ją z unikatowymi
regionalnymi uwarunkowaniami.

Na zaawansowanym poziomie robót znajduje się budowa budynku zakwaterowania rekreacyjnego. Od czasu
rozpoczęcia prac wykonane zostały fundamenty, konstrukcja parteru, dach, wiązary, izolacje, stolarka okienna,
stolarka drzwiowa zewnętrzna, zewnętrzna instalacja wody, zewnętrza instalacja KS, zewnętrzna instalacja KD,
zewnętrzna instalacja elektryczna, oddymianie oraz instalacja odgromu i uziemienia.

 Realizacja projektu w procentach: 
 na tą chwilę zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 50%, 
 instalacje zewnętrzne zostały zrealizowane w 100%.

Zaawansowanie całego projektu wynosi ok. 40%.

więcej

Postępy realizacji innowacyjnej inwestycji na 
polu golfowym Binowo Park

https://najdaconsulting.pl/postepy-realizacji-innowacyjnej-inwestycji-na-polu-golfowym-binowo-park/


Firma Lars Laj Polska Sp. z o.o. jest światowym producentem placów zabaw dla dzieci. Firma posiada duński
kapitał, a na rynku polskim działa już od 20 lat. Dzięki realizacji projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych oraz
autorskich rozwiązań w zakresie produkcji placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych przez LARS LAJ POLSKA Sp.
z o.o.” zostanie wdrożona nowa linia produktowa w postaci wertykalnych placów zabaw oraz wertykalnych
siłowni zewnętrznych. 

 Na chwilę obecną zaawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 45%. 
 Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem robót. 

Do tej pory wykonywano następujące roboty budowlane: konstrukcja stalowa hali wraz z obudową ścian i
dachu, roboty żelbetowe, roboty murowe, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne. 

W najbliższym czasie planowane są: roboty posadzkowe, konstrukcja stalowa hali wraz z obudową ścian i
dachu, wykończenia zewnętrzne, wykończenia wewnętrzne, akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne, stolarka
okienna i drzwiowa, sieci zewnętrzne i instalacje wewnętrzne sanitarne i elektryczne, zagospodarowanie
terenu.

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.najdaconsulting.pl

Postępy prac w projekcie firmy Lars Laj 
Polska Sp. z o.o.



Przedmiotem projektu jest budowa w Wisełce, w województwie zachodniopomorskim, nowego hotelu wraz z
infrastrukturą SPA i Wellness oraz częścią konferencyjną. Cały obiekt wraz ze wszystkimi pokojami będzie
przystosowany dla alergików uczulonych na roztocza kurzu domowego i ich alergeny. Dodatkowo w wyniku
realizacji projektu Beneficjent rozpocznie produkcję własnych wyrobów piekarniczych. Innowacyjna technologia
wypieku pieczywa, została opracowana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

W trakcie realizacji znajduje się zadanie 1 – prace budowlane. Zakończone zostały prace konstrukcyjne
budynku A, prace elektryczne, instalacji sanitarnej oraz dekarskie są w trakcie realizacji. 

W budynku B – zakończono prace żelbetowe, trwają prace posadzkarskie, dekarskie, tynkarskie, instalacyjne. 

W budynku C – zakończono prace konstrukcyjne, trwają prace instalacyjne oraz tynkarskie na kolejnych
kondygnacjach, montaż kanałów wentylacyjnych. 

W budynku D – zakończono prace konstrukcyjne, trwają prace wykończeniowe oraz związane z instalacjami. 

 Stopień zaawansowania prac w budynkach A, B, C, D wynosi odpowiednio: 94%, 93%, 96% i 91%.

Postępy prac na budowie w Wisełce

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.najdaconsulting.pl



W marcu tego roku rozpoczął się projekt przygotowany przez naszą firmę pn.: „Wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań produktowych oraz procesowych przez German Optiker Europe spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością”.

 15 marca 2022 roku zawarta została Umowa na dostawę, instalację oraz rozruch automatycznego robota
magazynowego. 27 kwietnia 2022 roku zawarta została Umowa na dostawę klimatyzatorów kasetonowych z
montażem. 30 sierpnia 2022 roku zawarta została Umowa na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9 kW z
wykonaniem projektu instalacji. 

 W pierwszym kwartale 2023 roku planuje się wyłonienie Wykonawcy na dostawę innowacyjnego
oprogramowania systemu do wirtualnego badania wzroku. Ponadto planowany jest również zakup skanerów
3D oraz 5D jak i systemu skanowania 3D twarzy. 

Postępy w projekcie firmy German 
Optiker Europe Sp. z o.o.

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie www.najdaconsulting.pl



Nowości w Programach Regionalnych 
2021-2027

Aktualizacje Programów Regionalnych 
dla poszczególnych województw

W nowej perspektywie budżetu funduszy unijnych na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od
początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie otrzymamy 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w
ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – w przeliczeniu
daje nam to łącznie ponad 770 mld zł.

 Podział środków nastąpi wg przybliżonej metodologii którą zastosowano w budżecie 2014-2020, czyli ok. 60%
funduszy unijnych zostanie rozdysponowane na poziomie krajowym a pozostałe 40% trafi do
marszałków 16 województw na Programy Regionalne.

Środki unijne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone między innymi na
badania, innowacje, przedsiębiorczość, infrastrukturę, klimat i ochronę środowiska, energetykę,
cyfryzację, edukację i sprawy społeczne. Natomiast środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej
Transformacji wspierać będą działania związane ze zmniejszaniem skutków transformacji w kierunku
gospodarki neutralnej dla klimatu. Z tej puli środków skorzystają tylko wybrane województwa, tj. śląskie,
dolnośląskie, małopolskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Na naszej stronie nowedotacjeunijne.eu na bieżąco aktualizowane są wszystkie zakładki dotyczące Funduszy
Europejskich. 

Dział naszych analityków wraz z kolejnymi publikacjami opracował dla Państwa specjalne kompendia
zawierające szczegółowy opis zarówno Programów Regionalnych jak i Inteligentnych Specjalizacji. Aby uzyskać
takie opracowanie wraz z bezpłatną konsultacją należy wypełnić formularz na naszej stronie
nowedotacje.eu odpowiadając na pytania dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

więcej

https://nowedotacjeunijne.eu/programy-regionalne-2021-2027/


Już od jakiegoś czasu na naszych stronach
internetowych nowedotacjeunijne.eu
oraz najdaconsulting.pl cyklicznie
pojawiały się kompendia Inteligentnych
Specjalizacji województwa
Zachodniopomorskiego opracowane przez
naszych analityków. 
Kompendia te, zawierają szczegółowe
obszary tematyczne oraz kierunki
przyszłych działań dla każdej Inteligentnej
Specjalizacji. 

Również na naszej stronie na Facebooku
realizowany był cykl prezentacji kolejno
każdej Inteligentnej Specjalizacji
województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkie Inteligentne Specjalizacje i
ich opracowania pojawiły się już na
naszej stronie. Link do każdej z nich
znajduje się poniżej.  

 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

Turystyka i Jakość Życia

Inteligentne Specjalizacje Zachodniopomorskiego - opracowania:

Inteligentne Metody 
Wytwarzania Wyrobów 

i Maszyn

Technologie i Usługi 
Przyszłości

więcej więcej

więcej

Produkty Chemiczne dla 
Zrównoważonego 

rozwoju

Niebieska 
Gospodarka i Zielony 

Transport

Przetwórstwo 
Naturalne Nowej 

Generacji

więcej więcej
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Inteligentne Specjalizacje Zachodniopomorskiego

Krajowe Inteligentne Specjalizacje - opracowanie:

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowy opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Aby uzyskać
przygotowany materiał należy przesłać maila na nasz adres office@najdaconsulting.pl 
z dopiskiem "Prośba o udostępnienie analizy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji". 

 Główne obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: 
 - Zdrowe Społeczeństwo 
 - Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 
 - Zrównoważona energetyka 
 - Gospodarka o obiegu zamkniętym 
 - Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

Krajowe Inteligentne Specjalizacje



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/

