Skutecznie po unijne miliony
Pomagamy Klientom rozeznawać ich szanse w różnych dostępnych projektach.
Budujemy naszą markę w oparciu o uczciwość i rzetelność
– mówi Andrzej Najda, właściciel firmy doradczej Najda Consulting.
Według dwumiesięcznika „Fundusze Europejskie” jesteście najlepszą i najskuteczniejsza
firmą od środków unijnych w województwie
zachodniopomorskim. Jaki jest Pana przepis
na sukces?
W 2016 roku pozyskaliśmy dla naszych Klientów ponad 60 milionów złotych dofinansowania.
Wśród nich było 13 firm i 8 samorządów. Nasza
skuteczność w pozyskaniu dotacji jest konsekwencją podejścia do Klientów, którzy do nas trafiają. Z Klientami budujemy relacje partnerskie,
pracujemy od wielu lat, pozyskując dla nich dofinansowania z różnych źródeł regionalnych i krajowych. Wobec nowych Klientów, mamy zasadę,
że zanim przedstawimy warunki współpracy, to
weryfikujemy szanse i możliwości uzyskania dofinansowania. Jeżeli po wstępnej analizie widzimy
szanse i mocne strony projektu to rekomendujemy składanie dokumentów aplikacyjnych. Bardzo często pomagamy Klientom rozeznawać ich
szanse w różnych dostępnych projektach. Jesteśmy wobec nich uczciwi i rzetelni. Takie podejście
procentuje i buduje naszą markę.
Jesteście skuteczni w swoich działaniach.
W konkursie ogólnopolskim Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jedyna gmina
z naszego województwa, która otrzymała dofinansowanie to Międzyzdroje. Czego dotyczy
projekt?
Pracujemy z Międzyzdrojami od wielu lat,
skutecznie pozyskując finansowanie dla różnych
przedsięwzięć gminnych i biznesowych. W tym
przypadku pozyskaliśmy ponad 5 mln złotych na
projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych”.
Dzięki temu ponad 8 hektarów terenów zielonych w Międzyzdrojach zyska nowy blask dzięki
rewitalizacji, nasadzeniom i budowie elementów
małej architektury służących rekreacji.
Czy wobec Klientów biznesowych macie jakieś preferencje, czy specjalizacje?
Większość projektów jakie realizujemy dotyczy inwestycji przedsiębiorstw w rozbudowę
istniejącego zaplecza produkcyjnego bądź budowę nowych zakładów produkcyjnych. Zajmujemy
się też firmami, które wdrażają na polski i zagraniczny rynek nowe produkty. Pracujemy dla firm
z branży metalowo-maszynowej, morskiej, drzewnej, energii odnawialnej. W ostatnim konkursie
RPO dla firm wspierających rozwój regionalnych
i inteligentnych specjalizacji złożono ok 140 wniosków, pozytywnie ocenionych zostało 68 wniosków a dotację otrzymało tylko 23 przedsiębiorców. Wśród nich jest 5 naszych Klientów którzy
otrzymali dofinansowanie. To dobra skuteczność
ponieważ wszystkie złożone przez nas projekty
w tym konkursie otrzymały dofinansowanie.

Czego dotyczą te inwestycje na które pozyskujecie dofinansowanie?
Na przykład wprowadzenie na rynek unikatowych w skali świata usług, wdrożenie prac B+R
na rynek w zakresie produkcji nowej generacji
automatów w technologii SMD, przebudowa i innowacyjne wyposażenie fabryki, czy wybudowanie specjalistycznej fabryki na terenie Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Są to przede wszystkim inwestycje polegające na wprowadzeniu na rynek
nowych, innowacyjnych produktów czy udział
w zagranicznych targach oraz szkolenia pracowników.
Dobrze oceniany jest Państwa projekt
szkolenia dla branży stoczniowej. Na czym
on polega?
Sukces projektu szkoleniowego Od Stażysty
do Specjalisty, który firma Najda Consulting zrealizowała w partnerstwie ze szczecińską firmą
Bilfinger Mars Offshore odbił się w Polsce szerokim echem. Na rynku pracy wśród firm stoczniowych brakuje specjalistów. Zgłosili się do nas
przedstawiciele Stoczni Gdańskiej. Dla jednej z
firm wchodzących w skład grupy kapitałowej
Stoczni Gdańskiej przygotowaliśmy projekt
szkoleniowy o wartości dofinansowania prawie
1 mln złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie.
Szkolimy specjalistycznie 70 przyszłych pracowników branży konstrukcji stalowych. Projekt
obejmuje doradztwo zawodowe, specjalistyczne szkolenia i płatne praktyki w firmach branży
stoczniowej. Projekt skierowany jest do osób
poniżej 30 roku życia, które mogą uzyskać zawód spawacza, spawacza-montera czy spawacza-operatora. Oczywiście taki projekt możemy
też przygotować dla firm branży morskiej czy
stoczniowej ze Szczecina.
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