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Zapraszamy na konferencję 
„Porozmawiajmy o funduszach: 

Dotacje. Finansowanie. Poręczenia”

Jak unowocześnić swój biznes, z jakich funduszy europejskich skorzystać i jakiego wsparcia może udzielić firmom samorząd?
– o tym wszystkim dowiemy się podczas konferencji “Porozmawiajmy o funduszach – Dotacje. Finansowanie. Poręczenia”.

Podczas konferencji opowiemy o możliwościach finansowania działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem
środków zewnętrznych. Zaprezentujemy dotychczasowe efekty wykorzystania Funduszy Europejskich, a także
przedstawimy nowe możliwości ich wykorzystania.

Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać również ze strefy konsultacji, gdzie prelegenci opowiedzą o możliwościach
pozyskania zewnętrznych środków finansowania.

Konferencja odbędzie się 8 marca br. o godzinie 11.00 w centrum konferencyjnym Technoparku przy ul. Cyfrowa 2 w
Szczecinie, sala Magnolia.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza rejestracyjnego: https://tiny.pl/wnfdp 
Liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM:
10.30 – 11.00 – Rejestracja gości;
11.00 – 11.15 – Współpraca samorządu i biznesu. Marek Kubik – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej
Sp. z o.o.
11.15 – 11.45 – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 – przegląd najistotniejszych
aspektów naboru wniosków. Robert Michalski – Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego Najda Consulting sp. z
o.o. sp. k
11.45 – 12.15 – Case study na podstawie dotychczasowych doświadczeń z Funduszami Europejskimi. Dofinansowanie z
FENG 2021-2027 na rozbudowę zakładów produkcyjnych, zakup środków trwałych, prac B+R oraz prac związanych z
termomodernizacją budynku, zmianą źródła ogrzewania lub zakupem i instalacją urządzeń OZE w ramach planowego do
ogłoszenia Kredytu Ekologicznego i Kredytu Technologicznego. Andrzej Najda – Prezes Zarządu Najda Consulting sp. z o.o.
sp. k
12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa;
12.30 – 12.45 – Usługi szkoleniowe i doradcze w nowej perspektywie unijnej;
12.45 – 13.00 – Poręczenia ARMS jako zabezpieczenie wkładu własnego do dotacji. Agnieszka Marszałek – Główny
specjalista ds. windykacji i wsparcia finansowego ARMS Sp. z o.o.
od 13.00 – Konsultacje dla zarejestrowanych uczestników.

więcej

https://tiny.pl/wnfdp
https://najdaconsulting.pl/zapraszamy-na-konferencje-porozmawiajmy-o-funduszach-dotacje-finansowanie-poreczenia/


Co się wydarzyło w Najda Consulting

w kategorii Produkt Roku zwyciężyła firma Hydro-Flex Hydraulika Siłowa
nagrodę im. Sławomira Pajora, czyli najważniejsze wyróżnienie przyznawane stargardzkim
przedsiębiorcom, otrzymał Kyriad Stargard

Dwaj klienci firmy Najda Consulting nagrodzeni podczas Stargardzkiej Gali Przedsiębiorczości.

W miniony piątek w SCK Stargard odbyła się ceremonia wręczenia nagród gospodarczych dla przedsiębiorców
działających na terenie Stargard - pod szczęśliwą gwiazdą. Gala została zorganizowana przez Stargardzką Izbę
Gospodarczą oraz Urząd Miasta Stargard.

Z przyjemnością informujemy, iż:

Cieszymy się, że projekty w których mamy przyjemność uczestniczyć są wyróżniane prestiżowymi nagrodami.
Laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Stargardzka Gala Przedsiębiorczości

więcej

Więcej informacji o zakresie współpracy:

HydroFlex Kyriad Stargard

więcej

https://najdaconsulting.pl/innowacje-produktowe-i-technologiczne-w-firmie-hydro-flex/
https://najdaconsulting.pl/modernizacja-dawnego-hotelu-staromiejskiego-w-stargardzie-zakonczona/


Nabory wniosków o dofinansowanie

19 stycznia ukazała się najnowsza wersja harmonogramu Programu Fundusze Europejskie Nowoczesnej Gospodarki.
Nasi analitycy wskazali 5 programów, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę:

START 07.02.2023 Działanie 1.1 Ścieżka Smart CPI1 - Wsparcie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i ich konsorcjów w
ramach realizacji procesu B+R+I. Kompleksowe projekty odpowiadają potrzebom przedsiębiorców z zakresu: prac B+R, wdrożeń
innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających
przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub
pozarządowymi

START 20.06.2023 Działanie 2.25 Promocja marki innowacyjnych MSP - Wsparcie promowania marek produktowych polskich
MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Instrument skierowany jest dopolskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał
eksportowy na rynkach międzynarodowych. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał
eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez
ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz
wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.
Wnioskodawcy: MŚP 

START 23.03.2023 Działanie 2.32 Kredyt technologiczny - Wsparcie dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przez
wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub
wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco
ulepszonych produktów lub usług. Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące
refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez
beneficjenta na realizację inwestycji.
Wnioskodawcy: MŚP

START 06.06.2023 Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny - Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność
energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.
W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym
związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie publiczne stanowi
premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie
kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.
Wnioskodawcy: MŚP, small i midcaps

START 07.06.2023 Działanie 3.3 IPCEI Wodorowy - Wsparcie projektów polskich przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji
Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (IPCEI – important projects of common
European interest). Finansowanie będzie dotyczyło projektów z obszaru niskoemisyjnego i produkowanego z wykorzystaniem energii
odnawialnej wodoru. Celem wspólnej inicjatywy ma być budowa łańcucha wartości wodoru w UE, który umożliwi wykorzystanie go w
transporcie, energetyce i przemyśle. Projekty realizowane w wodorowym IPCEI będą dotyczyć zarówno fazy wytwarzania, dystrybucji i
magazynowania wodoru, jak i opracowania technologii i systemów wykorzystania wodoru w trzech ww. obszarach. Wodorowe IPCEI
będzie obejmować zarówno projekty w fazie badań i rozwoju, pierwszego zastosowania przemysłowego.
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa

Nabory w ramach Nowoczesnej 
Gospodarki ogłoszone!

więcej

https://nowedotacjeunijne.eu/nabory-w-ramach-nowoczesnej-gospodarki-ogloszone/


Dotacje Unijne - konkursy

Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach
ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 7 lutego 2023 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(konkurs dla MŚP) oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (konkurs dla firm dużych). 
4,5 mld złotych dla Przedsiębiorców

Tak atrakcyjne warunki finansowania bezzwrotnego zaoferowane zostały przedsiębiorcom w ramach
ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego 7 lutego 2023 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(konkurs dla MŚP) oraz w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (konkurs dla firm dużych).

Wnioski aplikacyjne w ramach ścieżki SMART ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej
Gospodarki (FENG) będzie można składać od 27 lutego do 12 kwietnia.

O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub
przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.
Dowiedz się więcej z najnowszego artykułu na naszej stronie internetowej i skorzystaj z pomocy naszych
analityków.

Termin trwania naboru: 27.02.2023r. do 12.04.2023 r.  

Więcej informacji udzieli Państwu: 

Robert Michalski 
Kierownik działu doradztwa unijnego i krajowego 
+48 451 146 355 
r.michalski@najdaconsulting.pl

Ponad 4,5 miliarda złotych unijnych 
dotacji dla firm i to aż do 80%!

więcej

https://najdaconsulting.pl/ponad-45-miliarda-zlotych-unijnych-dotacji-dla-firm-i-to-az-do-80/


Zarządzanie projektami 
w Najda Consulting

Zarządzanie procesem wdrożenia projektu 
Rozliczenie projektu 
Przygotowanie wniosków o płatność 
Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

Zapraszamy do Stargardu, gdzie zakończyliśmy realizację projektu Magdaleny Szejny pn.: „Modernizacja i
remont dawnego hotelu Staromiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu w ramach działania dotyczącego rewitalizacji, hotel przeszedł całkowitą
modernizację i przyjmuje już pierwszych gości. Hotel prowadzony jest pod znaną międzynarodową marką
KYRIAD.

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 3 999 769,01 zł
Całkowita wartość projektu: 9 246 766,75 zł

Do obowiązków naszej firmy należało:

więcej

Modernizacja dawnego hotelu 
Staromiejskiego w Stargardzie zakończona!

 

https://najdaconsulting.pl/modernizacja-dawnego-hotelu-staromiejskiego-w-stargardzie-zakonczona/


Zarządzanie procesem wdrożenia projektu 
Rozliczenie projektu 
Przygotowanie wniosków o płatność 
Przygotowanie postępowań na wybór wykonawców robót i dostawców wyposażenia.

Zakres projektu:
Przedmiotem projektu jest modernizacja 16 domków letniskowych, wykonanie zagospodarowania terenu oraz zakup
niezbędnych środków trwałych oraz oprogramowania. Inwestycja jest zlokalizowana w miejscu istniejącego ośrodka
wczasowego przy ul. Bałtyckiej w Pustkowie – Gmina Rewal.

W ramach projektu gruntownie zostanie zmodernizowana istniejąca infrastruktura, celem wdrożenia innowacji produktowej.
Koncepcja architektoniczna ośrodka wczasowego YOD domki z plażą w Pustkowie stanowi przedłużenie linii brzegowej na
teren ośrodka.

Ośrodek wczasowy YOD domki z plażą w Pustkowie został zaprojektowany w taki sposób, aby jego przestrzeń umożliwiła
świadczenie usług dla odpowiedniej liczby turystów. Domki z plażą są innowacyjną koncepcją i stanowić będą nowość na
rynku usług turystycznych.

Do obowiązków naszej firmy należy:

Dofinansowanie: 1 755 733,65 zł
Całkowita wartość projektu: 3 888 094,20 zł

więcej

Postępy prac przy realizacji projektu 
modernizacji domków letniskowych YOD 

w Pustkowie

https://najdaconsulting.pl/postep-prac-przy-realizacji-projektu-modernizacji-domkow-letniskowych-yod-w-pustkowie/


więcej

Nowości w Programach Regionalnych 
2021-2027

Nowy portal informacyjny 

Portal nowedotacjeunijne.eu, agreguje
informacje o naborach wniosków w całej Polsce,
zarówno dla przedsiębiorców, jak i jednostek
samorządu terytorialnego.

Zespół naszych specjalistów na bieżąco weryfikuje
wszystkie komunikaty o naborach i uzupełnia bazę
wiedzy na stronie.
Ponadto na stronie znajduje się również mapa 
z podziałem na poszczególne województwa, jest to
Mapa dotacji unijnych stworzona przez nas
wyszukiwarka dostępnych konkursów, które będą
ogłaszane w latach 2021 – 2027 na poziomie
regionalnym i krajowym.

Każdy zainteresowany może skorzystać 
z bezpłatnej analizy pod kątem możliwości
otrzymania dofinansowania. Wystarczy
wypełnić formularz znajdujący się na stronie
internetowej i czekać na kontakt ze strony
doradców ds. projektów unijnych i krajowych.

Wszystkie informacje 
w jednym miejscu

https://nowedotacjeunijne.eu/


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/

