Najda Consulting
umacnia swoją
pozycję w branży
stoczniowej.
Miło nam poinformować, że projekt szkoleniowy
realizowany na zlecenie GSG Akademia
Rozwoju sp. z o.o. (spółka z grupy kapitałowej
Stoczni Gdańskiej) przez Najda Consulting pt.
„Zostań Stoczniowcem!” został pozytywnie
oceniony
przez
ekspertów
i
uzyskał
dofinansowanie w wysokości: 1.583.883,06 zł w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, działanie 1.2 – Wsparcie osób
młodych
pozostających
bez
pracy
na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
więcej

Gmina Resko z
unijnym
dofinansowaniem
na utworzenie
terenów zieleni na
terenie miasta
Informujemy, że Gmina Resko uzyskała
dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów
zielonych w mieście Resko” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 2.5
Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Wartość całkowita projektu to 2 978 268,03 zł,
natomiast dofinansowanie unijne wyniesie
2 531 527,82 zł.
więcej

Jak Gdańsk z
pomocą szczecinian
radzi sobie z
brakiem spawaczy
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem jaki
pojawił się na portalu SZCZECINBIZNES.pl na
temat projektu szkoleniowego zrealizowanego
przez Najda Consulting dla GSG Akademia
Rozwoju Sp. z o. o. pn.: "Zostań
Stoczniowcem!"
więcej

Przedsiębiorco!
Sięgnij po środki
unijne na prace B+R
jeszcze w tym roku!
2 października 2017 roku rusza nabór wniosków
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój – Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa. Konkurs skierowany jest dla
firm
z
sektora
MŚP.
Firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie do
80% na badania przemysłowe oraz 60% na
prace rozwojowe.
więcej

Dofinansowanie na
usługi szkoleniowe i
doradcze
W
ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
realizowany jest projekt pn.: „Usługi rozwojowe
dla
przedsiębiorców
i
pracowników
przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy
Usług Rozwojowych”
więcej

Dotacje na
proinnowacyjne
usługi doradcze dla
MŚP!
Do 28.02.2018 r. można skorzystać z dotacji na
usługi doradcze w zakresie innowacji, a także
usługi wsparcia innowacji. Są to m.in.
doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie
transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości
niematerialnych i prawnych oraz korzystania z
nich, korzystania z norm i regulacji , a także
udostępnianie przestrzeni biurowej, banków
danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku,
laboratoriów,
znakowanie,
testowanie
i
certyfikację jakości w celu opracowania bardziej
efektywnych produktów, procesów i usług.
W ramach tego konkursu można otrzymać
dofinansowanie w wysokości nawet do 70%
kosztów kwalifikowanych!
więcej

Uroczyste
wmurowanie
kamienia
węgielnego pod
budowę CIS w
Korytowie
16 września 2017 r. na terenie byłej stajni w
Korytowie wmurowano kamień węgielny pod
budowę Centrum Integracji Społecznej. W
uroczystości
uczestniczyli
m.in.:
Olgierd
Geblewicz
–
Marszałek
Województwa
Zachodniopomorskiego, Halina Szymańska –
szef
kancelarii
Prezydenta
RP,
Adam
Andriaszkiewicz – Starosta Choszczeński, Robert
Adamczyk – Burmistrz Choszczna, jak również
przedstawiciele inwestorów i wykonawców oraz
mieszkańcy Korytowa, natomiast pamiątkową
kapsułę poświęcił ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.

więcej

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi
naborami wniosków w ramach:

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

więcej

więcej

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego
więcej

Artykuły, jakie ukazały się na naszym blogu:
Przedsiębiorco! Sięgnij po środki na prace B+R jeszcze w tym roku!

więcej

Dotacje na proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP!

więcej

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