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Pracownia Architektoniczna MSDESIGN – Architektura & Energooszczędność, z racji swojego
doświadczenia oraz specjalizacji, zajmuje się głównie projektami z zakresu nowoczesnych
technologii niskoenergoochłonnych w projektowaniu architektoniczno‐budowlanym dla klientów
indywidualnych, deweloperów, instytucji oraz samorządów, współpracując także z audytorami.
Ze swoim zespołem, wśród których są architekci oraz eksperci od energooszczędności
i nowoczesnych technologii, pracownia projektowa jest wyspecjalizowana w projektowaniu
nowych, jak również rewitalizacji i modernizacji istniejących budynków.
Potrzeba udziału w Programie Nowy Ekspert

Aby poprawić konkurencyjność na rynku, firma powinna się ciągle rozwijać, otwierać na nowe
technologie, a przed wszystkim wiedzieć, jak w praktyczny sposób je wykorzystać. Aspekt ten
dotyczy także biur projektowych, które ze względu na szybki i ciągły rozwój technologii, muszą się
na nich znać, a przed wszystkim wiedzieć jak je stosować.
Pracownia Architektoniczna MSDESIGN w trakcie swojej pracy spotkała się z Programem Nowy
Ekspert, który bardzo dobrze odpowiadał spełnieniu powyższych potrzeb, skupiając się na
przekazaniu i rozwoju umiejętności, a nie tylko teorii.
Podczas udziału w Programie Nowy Ekspert właściciel Biura, architekt Maksymilian Stec, miał
możliwość ugruntować, przedyskutować i utrwalić wspólnie z prowadzącymi poszczególne tematy
Ekspertami zagadnienia dotyczące energooszczędności w budynkach. Program szkoleń oraz
wdrożenie usług zajęło niecałe 5 miesięcy, co jest czasem bardzo dobrym.
Działania (Innowacje)

Współpraca z Konsultantami odpowiedzialnymi za poszczególne Paczki była bardzo sprawna,
a także pozwoliła z sukcesem wprowadzić do działalności biura projektowego nowe, jak i ulepszone
usługi. Należy stwierdzić, iż biuro jest także dzięki temu odpowiednio przygotowane, aby świadczyć
usługi związane z niskoenergoochłonnością w budynkach. Wielką przydatność ma także Paczka 8,
która w wybitny sposób pomaga efektywnie wdrożyć i promować nowe usługi.
Wprowadzenie i rozwój w działalności usług eksperckich powiódł się w pełni, co potwierdzają
otrzymane od Inwestorów bardzo pozytywne referencje. Pewne jest, iż działania te należy
kontynuować oraz powielać, w czym pomocny jest także Ośrodek, organizujący co pewien czas
spotkania przedsiębiorców z Profesjonalistami z branży.
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Rezultaty transferu wiedzy i technologii

Udział w projekcie, aktywne uczestnictwo w transferze Know‐How, umożliwił wykonanie kilku już
bardzo ciekawych zleceń z zakresu energooszczędności w budownictwie. Podczas ich realizacji
bardzo przydatna była wiedza oraz pomoc Konsultantów zdobyta podczas transferów paczek
Programu Nowy Ekspert. Do realizacji tychże zadań, wykorzystano również kontakty nawiązane z
innymi przedsiębiorcami, biorącymi udział w Projekcie Nowy Ekspert. Były to między innymi usługi:


Ośrodek Kultury w Osobnicy, Gmina Jasło ‐ projekt architektoniczny budynku pasywnego
(Paczka 5 Transferu)



Siedziba Firmy Schindler, ul. Postępu, Warszawa ‐ doradztwo oraz wytyczne projektowe dla
projektu pasywnego biurowca (Paczka 4, 5 Transferu)



Starostwo Powiatowe w Elblągu ‐ obliczenia efektu ekologicznego termomodernizacji dla 7
instytucji z terenu powiatu (Paczka 1, 4 Transferu)



„Zintegrowany Proces Projektowania Kluczem do Efektywnej Termomodernizacji” ‐ rola
Eksperta‐Prelegenta w seminarium pt. „Audyt Energetyczny i Termomodernizacja
Sposobem Inteligentnego Oszczędzania” (Paczka 1, 4, 5 Transferu)

Więcej informacji o Firmie / Kontakt dla potencjalnych Partnerów oraz Zleceniodawców:

mgr inż. arch. Maksymilian Stec
Telefon: 509 486 049, E‐mail: m.stec@msdesign.pl
Internet: www.msdesign.pl oraz www.facebook.com/msdesign.architektura
profil na stronie programu Nowy Ekspert
http://nowyekspert.pl/przedsiebiorcy/szukam‐partnera.aspx > Nazwa przedsiębiorstwa: MSDESIGN
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