
 

 
 

Poznań,  dnia 25 września 2019 r. 

 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: 
Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „INKUBATOR INNOWACJI 

SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -DOSTĘPNOŚĆ +” 

Raport bieżący nr 22/2019 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2019 z dnia 3 września 2019 r., Zarząd DGA S.A. informuje o 

podpisaniu w dniu 25 września  2019 r. umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju - Instytucją 
Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój -  o dofinansowanie projektu w ramach 

działania 4.1 Innowacje społeczne.  
 

Umowa na realizację projektu pt. „INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA -

DOSTĘPNOŚĆ +” opiewa na kwotę dofinansowania 4 522 973,00 zł.  
 

Projekt będzie realizowany przez DGA S.A. do 30 kwietnia 2023 r.  
 

Celem ogólnym projektu jest wsparcie procesu inkubacji 50 innowacyjnych pomysłów z terenu całej RP 
dotyczących rozwiązywania problemów związanych z brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni 

publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, z 

których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 04.2023r. 
 

Główne rezultaty planowanego projektu to: 10 przetestowanych innowacji społecznych oraz 50 innowacji 
przyjętych do dofinansowania w skali mikro. Grantobiorcami (innowatorami społecznymi) mogą być 

podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne i grupy nieformalne) lub publiczne mające pomysł na innowacyjne 

rozwiązanie. Odbiorcami i użytkownikami nowych rozwiązań będą osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
starsze, instytucje świadczące usługi publiczne, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób starszych, ich opiekunowie, rodziny,  inne podmioty zainteresowane 
korzystaniem z innowacji dla w/w w zakresie zwiększania dostępności przestrzeni publicznej .  

 
Projekt zakłada szerokie działania doradcze oraz eksperckie na każdym etapie realizacji: od momentu naboru 

grantobiorców, poprzez udzielanie grantów na innowacyjne rozwiązania (do maksymalnej wysokości 50.000 

zł dla pomysłodawcy), ich testowanie, wdrażanie i upowszechnianie.  
 

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją 
wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego 

rodzaju umów. 

 
Umowa dla DGA S.A. jest istotna ze względu na jej wartość. 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Emitenta: 
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