Biznesowy Event
Morski
19 czerwca 2018 r. w Szczecinie w Centrum
Kultury Euroregionu Stara Rzeźna na
Łasztowni odbędzie się druga edycja,
wydarzenia, które ma na celu promocję oraz
wsparcie gospodarki morskiej i logistycznej
Szczecina
oraz
okolic.
Podczas eventu będzie możliwość wymiany
doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów z
potencjalnymi
kontrahentami,
prezentacji
trendów.
Firma Najda Consulting jest partnerem tego
wydarzenia natomiast dyrektor - Andrzej Najda
będzie
prelegentem
podczas
panelu
dyskusyjnego.
więcej

Projekty przygotowane przez Najda
Consulting, które otrzymały
dofinansowanie
Pozyskaliśmy ponad
8 mln zł
dofinansowania dla
Gminy Banie!
Z przyjemnością informujemy, że przygotowany
przez firmę Najda Consulting projekt pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w
zakresie
ulic:
Baniewickiej,
Dworcowej,
Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w
miejscowości
Tywica
oraz
przebudowa
Oczyszczalni ścieków w Baniach” realizowany
przez Gminę Banie otrzymał dofinansowanie w
wysokości 8 891 075,22 zł, natomiast wartośc
inwestycji
to 13
778
871,29
zł.

więcej

Pozyskaliśmy
dofinansowanie dla
Enea Operator
spółka z o. o. !
Miło jest nam poinformować że Enea Operator
sp. z o.o.(100% udziałowcem tej firmy jest Enea
Spółka Akcyjna) z siedzibą w Poznaniu,
otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu
krajowego na prace badawczo rozwojowe
związane
z
wdrożeniem
na
rynek
innowacyjnych technologii środowiskowych.
więcej

Dofinansowanie dla
przedsiębiorstw
planujących
inwestycje w
Specjalnej Strefie
Włączenia
30 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs
w ramach działania 1. 6 „Tworzenie nowych
miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy
Włączenia”.
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Wnioski o dofinansowanie będzie można
składać od 30 maja do 30 lipca 2018r.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu jest w
grudniu 2018 roku. Ogólna pula środków
przeznaczona na dofinansowanie projektów w
ramach niniejszego konkursu wynosi 37 895
400,00 zł
więcej

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi
naborami wniosków w ramach:

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój
więcej

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego

więcej
więcej

Artykuły, jakie ukazały się na naszym blogu:
Dofinansowanie dla przedsiębiorstw planujących inwestycje
w Specjalnej Strefie Włączenia

więcej

Polska może stać się jedną wielką strefą ekonomiczną

więcej

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas newsletterów ani informacji o aktualnych możliwościach
pozyskania dotacji, prosimy się wypisać.
Najda Consulting ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/14; 70-344 Szczecin

