
 

 
 

 
 

   Poznań, dnia 15 września 2016 r. 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: 
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „PRACA W CENTRUM – 

program typu outplacement w województwie łódzkim” 

Raport bieżący nr 32/2016 

 

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 15 września 2016 r. Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, jako Lider 
projektu, podpisała umowę z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Łódzkiego o dofinansowanie projektu pt. „PRACA W CENTRUM – program typu outplacement 
w województwie łódzkim”. DGA S.A. jest Partnerem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w tym 

projekcie. 

 
Łączna wartość umowy (wydatków kwalifikowalnych) opiewa na kwotę 1.882.545,60 zł, w tym wartość 

dofinansowania w kwocie 1.712.005,60 zł i wkład własny w kwocie 170.540,00 zł. 
Zgodnie z umową partnerską zawartą z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, DGA S.A. na realizację 

projektu otrzyma kwotę 718.610,00 zł, natomiast wkład własny wynosić będzie 103.840,00 zł. 

 
Umowa będzie realizowana na terenie województwa łódzkiego do 30 czerwca 2018 r. 

 
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 160 osób (w tym 96 kobiet) 

zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu 
pracy w woj. łódzkim do 30.06.2018 r. poprzez udział w kompleksowym programie typu 

outplacement. Cel realizowany będzie poprzez doradztwo zawodowe, szkolenia dopasowane do 

indywidualnych potrzeb podnoszące kompetencje, pośrednictwo pracy oraz bezzwrotne wsparcie dla osób 
zamierzających podjąć działalność gospodarczą połączone z pomocą w efektywnym wykorzystaniu 

wsparcia finansowego, tzw. wsparcie pomostowe. Minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 
w stosunku do osób, które zakończą udział w projekcie wynieść ma 50%. 

 

DGA S.A. w projekcie realizować będzie zadania związane z doradztwem zawodowym, poradnictwem 
psychologicznym oraz pośrednictwem pracy.  

 
Zabezpieczenie umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Umowa 

nie zawiera zapisów odnośnie kar umownych. Pozostałe 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: 

      

    Błażej Piechowiak 
 

          Prokurent 

 


