
 

 
 

Poznań,  dnia 14 grudnia 2020 r. 

 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: Wybór projektów DGA S.A. do dofinansowania 

Raport bieżący nr 15/2020 

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. powziął informację, iż Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego rekomenduje do dofinansowania projekty DGA S.A. pt. „DOBRA EDUKACJA. 

Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” oraz „Alfa i omega - wzrost 

kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce” złożone w ramach konkursu nr 

RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17. 

 

Projekty złożone przez DGA S.A. opiewają na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 1.073.764,04 zł.  

 

Projekty mają być realizowane od 1 stycznia 2021 do 30 listopada 2022 r.  

 

Celem projektu: „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dwóch Szkół Podstawowych w gminie 

Dobra” jest wyrównanie szans edukacyjnych 332 uczniów z dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy 

Dobra – powiat turecki (woj. wielkopolskie) poprzez kompleksowe wsparcie w realizację zajęć z zakresu 

kompetencji kluczowych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, indywidualnego wsparcia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami oraz doskonalenia umiejętności 26 nauczycieli i doposażenie 2 pracowni 

przedmiotowych. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Dobra. 

 

Celem projektu „Alfa i omega - wzrost kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Dąbrówce”  jest  

wzrost kompetencji kluczowych 400 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w 

Dąbrówce, w tym 26 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji i kwalifikacji 

53 nauczycieli poprzez: udział w studiach i/lub szkoleniach, doposażenie pracowni przyrodniczej i 

matematycznej w szkole, organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i kółek zainteresowań. Projekt 

realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Dopiewo. 

 

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownych umów w zakresie realizacji ww. projektów 

o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.  

 

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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