Kolejny rok
zakończony
sukcesem!
Z przyjemnością informujemy, że w minionym
roku nasza firma pozyskała dla swoich
Klientów 147 578 114,87 zł o łącznej wartości
inwestycji 252 882 151,61 zł
Łącznie zrealizowaliśmy z sukcesem 40
projektów w tym:
- 24 projekty dla jednostek samorządu
terytorialnego
- 12 projektów dla przedsiębiorców
- 4 projekty dla organizacji pozarządowych,
fundacji, kościołów.
Bardzo dziękujemy naszym Klientom za
zaufanie i owocną współpracę.

Projekty przygotowane przez Najda
Consulting, które otrzymały
dofinansowanie

Dofinansowanie na
szkolnictwo
zawodowe w
Powiecie
Choszczeńskim!
Z przyjemnością informujemy, że dwa
przygotowane przez firmę Najda Consulting na
zlecenie Powiatu Choszczeńskiego wnioski o
dofinansowanie
otrzymały
dofinansowanie
unijne w łącznej kwocie 7 111 220,67 złotych!

więcej

Uroczyste otwarcie
wyremontowanego
biurowca SARL w
Stargardzie
9 stycznia 2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie
budynku Stargardzkiej Agencji Rozwoju
Lokalnego
po
przeprowadzonej
termomodernizacji. Biurowiec położony w
centrum Stargardu przy ul. Pierwszej Brygady
35 jest siedzibą dla kilkudziesięciu firm.
Przeznaczony jest do prowadzenia działalności
biurowej. Dodatkowo na parterze budynku
mieści się nowa siedziba Straży Miejskiej.

więcej

Aktualne nabory wniosków
Na jakie
dofinansowania w
2018 roku mogą
liczyć samorządy
gminne?
W 2018 r. możliwe będzie złożenie wniosków o
dofinansowanie między innymi na inwestycje
związane z termomodernizacją obiektów
użyteczności publicznej, dofinansowaniem
budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
wsparcia projektów w zakresie gospodarki
odpadami, projektów turystycznych, wsparcie
szkół, przedszkoli, infrastruktury społecznej oraz
projektów z zakresu rewitalizacji przestrzeni
publicznej.
więcej

Jakie dotacje mogą
otrzymać przedsiębiorcy
w 2018 z RPO
województwa
zachodniopomorskiego
27
listopada
2017
r.
Zarząd
Województwa
Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020
przyjął Harmonogram konkursów dla Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 na rok 2018. Kiedy
składać wnioski oraz na jakie działania można otrzymać
dofinansowanie znajdą Państwo informację poniżej.
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

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

