
 

 
 

Poznań,  dnia 2 marca 2017 r. 
 
Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 

Raport bieżący nr 3/2017 

Zarząd DGA S.A. informuje, że Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę podmiotów wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu na makro-innowacje: ŚCIEŻKA A – AKCELERATOR w temacie: 
Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach 
wsparcia EFS Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa” Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16. Projekt złożony przez DGA S.A. w tym 
konkursie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. 

Mechanizm obligacji społecznych to innowacyjny instrument finansowania usług społecznych oparty na 
formule „płatność za rezultaty”. Zakłada on, że instytucja publiczna, odpowiedzialna za rozwiązanie 
danych problemów społecznych, wchodzi w porozumienie z dostawcą usług społecznych (np. organizacją 
pozarządową lub innym podmiotem prywatnym) i z inwestorem, od którego pozyskuje środki na 
sfinansowanie danej usługi. Jeśli założone efekty danej usługi zostaną osiągnięte, czyli problem zostanie 
skutecznie rozwiązany, instytucja ta zwraca wkład finansowy inwestorowi wraz z odsetkami (bonusem, 
zyskiem). 

Projekt złożony przez DGA S.A. w partnerstwie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z 
o.o. pt. „Mechanizm zastosowania obligacji społecznych w obszarze RYNEK PRACY” opiewa na kwotę 
4 945 690,00 zł (w tym część przypadająca na DGA S.A. – 3.130.054,00 zł) i będzie realizowany na 
terenie całego kraju w okresie od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2021 r. DGA S.A. wspólnie z Partnerem 
wniosą wkład własny na poziomie min. 3% wartości projektu. Projekt dotyczy utworzenia i przetestowania 
innowacyjnego na skalę kraju mechanizmu obligacji społecznych jako narzędzia zwiększającego 
efektywność usług społecznych w obszarze: „RYNEK PRACY”. Skonstruowany jest w formule projektu 
rozwijanego, tj. realizacja kolejnej fazy zależy od pozytywnych efektów fazy poprzedzającej. Pierwszym 
etapem w ramach projektu jest opracowanie koncepcji akceleratora w ciągu 9 miesięcy od rozpoczęcia 
projektu, zbudowanie potencjału do wdrażania obligacji społecznych oraz koalicji na rzecz ich realizacji. 
Kolejne etapy to: przetestowanie koncepcji akceleratora oraz sformułowanie rekomendacji co do dalszego 
finansowania obligacji społecznych z innych środków europejskich lub publicznych. Projekt zakończyć 
może się po pierwszej fazie, na którą przewidziano 520.950,00 zł. Od jej efektów uzależnione będzie 
uruchomienie kolejnej fazy.  

DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. 
projektu 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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