Newsletter podsumowujący rok 2015
Otwarcie Mostu Brdowskiego,
który skomunikował tereny
inwestycyjne Gryfia Biznes
Park w Szczecinie!

Most skomunikował Ostrów Brdowski i Gryfię z
lądem. Prowadzi on wprost na tereny inwestycyjne
„Gryfia Biznes Park”. Inwestycja otrzymała jedno z
największych
dofinansowań
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Na
oficjalne otwarcie nowej infrastruktury które odbyło
się dnia 28 września 2015r. zaproszono
przedstawicieli władz samorządowych miasta i
regionu, jak również Dyrektora firmy Najda
Consulting
Andrzeja
Najdę.
Nasza
firma
przygotowywała Studium Wykonalności, wniosek o
dofinansowanie wraz z załącznikami do tego
projektu oraz odpowiadała za rozliczenie projektu.
Więcej

Więcej

Zakończyliśmy największy w
województwie projekt
szkoleniowy „Od stażysty do
specjalisty”. Podpisano
pierwsze umowy o pracę.

Pod koniec października ostatni uczestnik projektu
zakończył staż. 114 osób, które wzięły udział w
szkoleniach i stażach, przyjęły oferty zatrudnienia
w fabryce Bilfinger Mars Offshore. Część z nich już
podjęła pracę, pozostali podpiszą umowy w
listopadzie. Mają pełne szanse, że zostaną w
spółce
na
stałe.
Do udziału w projekcie realizowanym przez firmę
Najda Consulting we współpracy z Bilfinger Mars
Offshore wybrano 180 osób. Zgodnie z założeniami
zatrudnienie w spółce miało znaleźć 60% z nich.
Nie dość, że wskaźnik ten został osiągnięty, to
jeszcze oferty pracy złożono większej liczbie
uczestników projektu. To osoby, które ukończyły
szkolenia i staże z bardzo dobrymi wynikami,
zaangażowane,
szybko
zdobywające
nowe
umiejętności i dobrze rokujące na przyszłość.
Przedstawiciele spółki są zadowoleni z wyników
realizacji projektu – Przede wszystkim chcieliśmy
dać możliwość zdobycia zawodu młodym ludziom
bez kwalifikacji, którzy do tej pory byli nieaktywni
zawodowo. Daliśmy im szansę na wyszkolenie się
w takim zawodzie, jaki z proponowanych przez

BMO sobie wybrali i do jakiego się nadają. Młodzi
bezrobotni na szczecińskim rynku pracy zdobyli
zawód i pracę – mówi Mieczysław Matej, dyrektor
techniczno-produkcyjny w Bilfinger Mars Offshore,
który nadzorował postępy stażystów. Projekt
zakładał przygotowanie jego uczestników do
wykonywania
pracy
w
12
zawodach.

Więcej

Projekt pn:
Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu
mieszkańców Gminy
Bielice zakończony
sukcesem!
W dniu 23 września odbyła się w Gminie Bielice
konferencja
zamykająca
projekt
pn.:
„Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
mieszkańców
Gminy
Bielice”.
Konferencję
poprowadził Pan Andrzej Najda Dyrektor firmy
Najda Consulting.
Więcej

Więcej

Najda Consulting
podpisała umowę o
współpracy z Funduszem
Pomerania.
W dniu 18 czerwca 2015 roku Pan Andrzej Najda w
imieniu firmy Najda Consulting podpisał umowę z
Adamem
Badachem
Prezesem
Funduszu
Pomerania dotyczącą nowych form wsparcia dla
przedsiębiorców.
Dzięki
tej
współpracy
przedsiębiorstwa
z
województwa
zachodniopomorskiego będą mogły uzyskać w
Funduszu Pomerania pełną informację o środkach
unijnych dla przedsiębiorców na lata 2014-2020.
Więcej

Więcej

Więcej

Najda Consulting
nawiązała współpracę ze

Nowy Browar Szczecin
otwarty!

Stargardzką Agencją
Rozwoju Lokalnego sp. z
o.o.
Nawiązaliśmy współpracę ze Stargardzką Agencją
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w zakresie
pozyskiwania funduszy unijnych na rzecz wszelkich
projektów
o
charakterze
inwestycyjnym
i
szkoleniowym realizowanych przez stargardzkich
przedsiębiorców. Nasze działania skierowane są
na wsparcie przedsiębiorców z terenu Miasta
Stargard Szczeciński w zakresie aplikowania o
dofinansowanie unijne w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
Więcej

Więcej

14 kwietnia br. otwarty został kolejny szczeciński
lokal oferujący piwo wyprodukowane na miejscu:
„Nowy Browar Szczecin” przy ul. Partyzantów. Jest
to największy browar restauracyjny w regionie. W
lokalu można obejrzeć wydarzenia sportowe dzięki
zamontowanym 60 telewizorom plazmowym. Napić
się tu można pięciu rodzajów piw: ciemnego i
jasnego lagera, pszenicznego, pilsa i koźlaka.
Lokal oferuje również jedzenie
w stylu
bawarskim.Utworzenie „Nowego Browaru” było
współfinansowane ze środków unijnych w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość
całej inwestycji wyniosła ok. 4,5 mln. zł z czego
dofinansowanie wyniosło ok. 2 mln zł. W ramach
projektu sfinansowano roboty budowlane, zakup
wyposażenia lokalu i kuchni oraz innowacyjną linię
browarniczą. Dzięki współpracy z naszą firmą
Spółka HOKER S.C. Artur Kałużny, Rafał
Kaczmarek
(właściciele
„Nowego
Browaru
Szczecin”) pozyskała dofinansowanie na tą
inwestycję.
Dodatkowo
nasza
firma
była
zaangażowana w zarządzanie tym projektem
(pełniliśmy funkcję Inżyniera Kontraktu inwestycji).
Więcej

Morska Stocznia
Remontowa Gryfia w
Szczecinie uzyskała
dofinansowanie na
przeszkolenie
pracowników
Morska Stocznia Remontowa Gryfia w Szczecinie
przy współpracy z firmą Najda Consulting uzyskała
dofinansowanie na przeszkolenie 80 pracowników.
Najda Consulting za zlecenie Morskiej Stoczni
Remontowej „Gryfia” przygotowała wniosek o
dofinansowanie realizacji specjalistycznych szkoleń

Więcej

Pierwsze dofinansowanie
na prace badawczo
rozwojowe w ramach
Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 20142020 w województwie
zachodniopomorskim!
Przygotowany przez naszą firmę wniosek o
dofinansowanie dla firmy Bilfinger Mars Offshore
sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie uzyskał

dla 80 pracowników w branży stoczniowej. Projekt
uzyskał dofinansowanie z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
Więcej

Więcej

dofinansowanie w wysokości 8.022.081.82
zł(wartość projektu 20.055.204,55 zł)w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 Działanie1.1/poddziałanie 1.1.2 Prace B+R
przedsiębiorstw związane z wytworzeniem
instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.
Więcej

Najda Consulting po raz
kolejny w rankingu
najskuteczniejszych firm
doradczych w Polsce!
Ogólnopolski magazyn „Fundusze Europejskie” o
dotacjach unijnych opublikował ogólnopolski
ranking najskuteczniejszych firm doradczych. Tym
razem magazyn opublikował wyniki firm
doradczych za 2014 oraz kończącej się
perspektywy unijnej na lata 2007-2013. Szczegóły
wyników rankingu prezentujemy na naszej stronie
internetowej.
Więcej

Więcej

Film promocyjny firmy
Najda Consulting!
Nasze hasło przewodnie POTĘGUJEMY ROZWÓJ
w firmie nabiera jeszcze większego znaczenia. W
ostatnich miesiącach oprócz intensywnych
przygotowań związanych z nowymi Programami
unijnymi na lata 2014-2020, przygotowaliśmy
scenariusz filmu promocyjnego naszej firmy który
był podstawą do przygotowania materiału
zdjęciowego do filmu.W filmie zostało pokazanych
pięć inwestycji, które przy współpracy z naszą firmą
uzyskały dofinansowanie z funduszy unijnych a
następnie zostały wdrożone w latach 2007-2013.
Więcej

Więcej

Więcej

ARTYKUŁY KTÓRE UKAZAŁY SIĘ NA BLOGU EKSPERCKIM W
ROKU 2015:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów projektów, które
ogłaszane będą w roku 2015.
Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach PROW 2014-2020.
Dotacje dla sektora MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014- 2020.
Na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020.
Dotacje dla przedsiębiorstw w woj. śląskim ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego.
Na jakie dofinansowania unijne mogą liczyć przedsiębiorcy w woj. zachodniopomorskim w
2015 roku.
Ogłoszono kolejny nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.1 Badanie na rynek,
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w projektach
współfinansowanych w ramach EFS – projekt „Od Stażysty do Specjalisty”.
Dotacje dla firm eksportowych na promocję międzynarodową swoich produktów i usług.
Artykuł o dofinansowaniu projektów firm produkcyjnych działających na obszarze Specjalnej
Stefy Włączenia woj. zachodniopomorskiego.
Ruszyła karuzela nowych funduszy unijnych.
Rozmowa z Andrzejem Najdą, właścicielem firmy Najda Consulting która zrealizowała dla swoich
klientów projekty warte w sumie 600 mln zł została przeprowadzona przez portal szczecinbiznes.pl

Jak, kiedy i z kim?
Ciąg dalszy wywiadu z Andrzejem Najdą dla portalu szczecinbiznes.pl

Zamiast importować z Chin, produkują pod Szczecinem
Flash-Butrym jako jedyny polski producent sprzedaje w całej Europie pod własną marką efektowy sprzęt
oświetleniowy. Rozwój firmy spotęgowały doświadczenie, pasja oraz unijne pieniądze

Kulturalny Browar
Artur Kałużny i Rafał Kaczmarek tchnęli nowe życie w zabytkową kamienicę w centrum Szczecina. Nowy
Browar przy ul. Partyzantów już niedługo, oprócz dobrego piwa, serwować będzie bogate menu
kulturalne. Rozwój przedsięwzięcia spotęgowały fundusze unijne.

Jeżeli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas newsletterów ani informacji o aktualnych możliwościach
pozyskania dotacji, prosimy się wypisać.

