Dwa zakłady
produkcyjne z unijnym
dofinansowaniem
Dwa kolejne projekty przygotowane przez firmę
Najda
Consulting
zakwalifikowały
się
do
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Działania
1.5
Inwestycje
przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji:
1. „Przebudowa i wyposażenie innowacyjnej fabryki
cylindrów hydraulicznych firmy FMB Baumar
Hydroma S.A. w Szczecinie” zrealizowany dla
Fabryki Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma”
Spółka
Akcyjna,
wartość
dofinansowania:
4 000 000,00 zł wartość projektu: 10 981 586,46 zł.
2. „Utworzenie zakładu produkcyjnego urządzeń do
montażu
powierzchniowego
podzespołów
elektronicznych
SMD
na
terenie
Parku
Regionalnego w Gryfinie” dla Mechatronic
Engineering Sp. z o. o. , wartość dofinansowania:
1 941 467,30 zł natomiast wartość projektu:
3 027 645,00 zł
więcej

Resko na 1. Miejscu
listy rankingowej
Z przyjemnością informujemy, iż przygotowany
przez firmę Najda Consulting projekt pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 252025Z w m.
Resko, ul. Stodólna” dla Gminy Resko został
oceniony najwyżej spośród wszystkich złożonych
wniosków w konkursie a co za tym idzie zajął
1 miejsce uzyskując 30 punktów. Wartość
dofinansowania wyniosła 1 645 015,80 zł,
natomiast
wartość
Inwestycji
wynosi:
3 290 031,60 zł
więcej

Firma Hullkon z
dofinansowaniem na
montaż paneli
fotowoltaicznych
Przygotowany przez naszą firmę projekt pn.: „Hala
Nehringa – Fotowoltaika, planowanej do
zabudowy na dachu hali zlokalizowanej przy
ul. Nehringa 73 w Szczecinie” realizowany na
zlecenie firmy Hullkon Tomasz Szczepanik
uzyskał dofinansowanie w wysokości 513 043,00
zł, wartość inwestycji wynosi 742 403,40 zł.
więcej

Zarządzanie innowacjami w gospodarce
W dniu 17 listopada 2016 r. na zaproszenie Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Szczecińskiego kadra naukowa z całej Polski uczestniczyła w dwudniowym
seminarium poświęconym innowacjom w gospodarce. Podczas debaty zostały poruszone
najważniejsze sprawy związane z możliwością rozwoju innowacji w gospodarce morskiej oraz
aktualna i przyszła sytuacja związana z możliwościami odbudowy przemysłu stoczniowego w
Szczecinie.

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

