
 

 

PROJEKT NR RPDS.01.05.01-02-0128/21 

Tytuł: Poszerzenie katalogu usług przedsiębiorstwa P.H.U. "ADAMPOL" ADAM CIEŚLA 
 

Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, 
działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, poddziałania 1 - 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP 
– konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)                
i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
 
Wnioskodawcą, inwestorem i operatorem projektu jest przedsiębiorstwo P.H.U. "ADAMPOL" ADAM 
CIEŚLA. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą wg kodu PKD 55.10.Z – Hotele i podobne 
obiekty zakwaterowania. Firma prowadzi kameralny hotel ADAM&SPA kategorii ***, położony                  
w popularnym górskim kurorcie – Kudowa Zdrój, miejscowości o bogatej tradycji uzdrowiskowej.                  
W swojej ofercie posiada noclegi z wyżywieniem w komfortowo urządzonych pokojach oraz możliwość 
skorzystania ze strefy SPA. 
 
Przedmiotem projektu jest zakup ruchomych środków trwałych niezbędnych do podniesienia 
konkurencyjności Wnioskodawcy i dających możliwość poszerzenia katalogu jego usług. 
Planuje się zakup: 
- wyposażenia do strefy SPA dla świadczenia nowych usług rehabilitacyjnych: terapia energotonowa, 
masaż suchy, laser skaner, 
- wyposażenia sali zabaw dla świadczenia nowej usługi animacji dla dzieci, 
- ekspresu do kawy dla podniesienia jakości świadczonych usług gastronomicznych w hotelu, 
- lamp solarnych dla oświetlenia parkingu hotelowego z wykorzystaniem energii z OZE. 
Zakup ruchomych środków trwałych umożliwi poszerzenie katalogu usług Wnioskodawcy o nowy 
rodzaj usług, pozwalających na dywersyfikację prowadzonej działalności gospodarczej w celu ochrony 
przed skutkami pandemii Covid-19. Projekt przyczyni się także do podniesienia standardu usług 
hotelowych w celu zaspokojenia potrzeb swoich klientów, a tym samym umożliwi pozyskanie nowego 
rynku odbiorców. Efektem projektu jest także utrzymanie miejsc pracy u Wnioskodawcy. 
 
Cel główny projektu: poszerzenie katalogu usług Hotelu*** ADAM&SPA o nowe usługi rehabilitacyjne 
i salę zabaw oraz podniesienie jakości świadczenia usług hotelarskich w celu ochrony przed skutkami 
pandemii Covid-19. 
 
Całkowita wartość projektu: 232 955,84 PLN  

Dofinansowanie UE: 160 000,00 PLN  


