
„INSTALBUD”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizuje  projekt  „Wdrożenie
innowacyjnego  produktu  w  przedsiębiorstwie  INSTALBUD,  opracowanego  na  podstawie
przeprowadzonych  prac  B  +  R  ″  w  ramach  Działania  1.3  „Wspieranie  inwestycji  w
przedsiębiorstwach”  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Podlaskiego  na
lata 2014-2020.

Celem  projektu  jest  wdrożenie  na  rynek  krajowy  i  europejski  nowego  innowacyjnego
produktu  Belki  INB  (opracowanej  podczas  własnych  prac  badawczo  –  rozwojowych).
Produkt posiada nowe rozwiązanie konstrukcyjne, mające na celu osiągnięcie jak najwyższej
wytrzymałości konstrukcji,  obniżając przy tym koszty jej  wytworzenia. Zakres projektu to
również zakupy inwestycyjne mające na celu zapewnienie odpowiedniego technologicznego
wsparcia  wdrażanej  innowacji  oraz  wprowadzenia  automatyzacji  produkcji,  produkcji
energooszczędnej,  materiałooszczędnej,  zrównoważonej  środowiskowo.  Dzięki  temu firma
zwiększy  swoją  konkurencyjność  na  rynku  krajowym  i  międzynarodowym  w  segmencie
konstrukcji stalowych.

Wartość projektu: 1 223 296,50 PLN

Dofinansowanie projektu: 497 275,00 PLN



Informujemy, iż firma INSTALBUD Sp. z o.o. skorzystała z Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia: Dotacja na kapitał obrotowy i realizuje projekt pt.: „Dotacja na

kapitał obrotowy dla INSTALBUD Sp. z o.o.”

Umowa nr: POPW.01.05.00-20-0026/20-00 z dnia 10.07.2020 r.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności
finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami

finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. 

Otrzymana kwota dotacji: 242 030,79 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.5 Dotacje
na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020



Przedsiębiorstwo  INSTALBUD  Sp.  z  o.o.  zrealizowało  projekt  pn.  „Usługa  doradcza  
w zakresie opracowania Biznes Planu planowanego przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie
INSTALBUD″  (projekt  nr  RPPD.01.04.01-20-0179/19)  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1
„Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa
(Usługi doradcze)”.

Celem  projektu  było  skorzystanie  z  usługi  prorozwojowej  –  specjalistycznej  usługi
doradczej  (napisanie  biznesplanu)  w  zakresie  opracowania  strategii  rozwoju
przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 61 254,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 37 350,00 PLN 



„INSTALBUD”  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  realizuje  projekt  „Nowe
inwestycje  zwiększające  konkurencyjność  przedsiębiorstwa  INSTALBUD″  w  ramach
działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020  "Wspieranie  przedsiębiorczości  i  zatrudnienia  w  gminach,  których  rozwój
uwarunkowany jest siecią Natura 2000".  Celem projektu jest  utrzymanie dobrej  pozycji
przedsiębiorstwa  na  rynkach  europejskich,  skandynawskich  oraz  na  rynku  krajowym
poprzez  zwiększenie  produkcji  i  usprawnienie  procesów  technologicznych.  W  celu
podniesienia wydajności  i  jakości  produkcji,  zostaną zakupione nowoczesne maszyny i
urządzenia oraz zostaną zatrudnieni nowi pracownicy. Dzięki temu firma zwiększy swoją
konkurencyjność  na  rynku  krajowym  i  międzynarodowym  w  segmencie  konstrukcji
stalowych.

Wartość projektu: 1 563 207,00 PLN 

Dofinansowanie projektu: 615 600,00 PLN 


