
 

 
 

 
 

   Poznań, dnia 13 września 2016r. 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: 
Podpisanie umowy znaczącej na realizację projektu pt. „Restart kariery - program 

outplacementowy w województwie łódzkim” 

Raport bieżący nr 31/2016 

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Zarząd DGA S.A. informuje, że w 
dniu 13 września 2016 r. podpisana została umowa z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez 

Zarząd Województwa Łódzkiego o dofinansowanie projektu pt. „Restart kariery - program 
outplacementowy w województwie łódzkim”. 

 

Łączna wartość umowy (wydatków kwalifikowalnych) opiewa na kwotę 1.813.860,00 zł, w tym wartość 
dofinansowania w kwocie 1.650.490,00 zł i wkład własny w kwocie 163.370,00 zł. 

 
Umowa będzie realizowana na terenie województwa łódzkiego do 31 sierpnia 2018 r.  

 

Celem ogólnym projektu jest minimalizacja negatywnych skutków zmian gospodarczych oraz zwiększenie 
szans na łódzkim rynku pracy u 200 osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 

okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz osób przewidzianych do 
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Cel będzie 

realizowany poprzez objęcie ww. grup osób kompleksowym wsparciem w postaci poradnictwa 
zawodowego, psychologicznego, szkoleń zawodowych oraz pośrednictwa pracy. W efekcie planowanych 

działań 200 osób uzyska wiedzę na temat możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej, zostanie 

utworzonych 200 Indywidualnych Planów Działania. Minimalny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 
wyniesie 50%.  

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

Umowa nie zawiera zapisów odnośnie kar umownych. W umowie zawarto natomiast standardowe zapisy 

w tego typu umowach mówiące, że w przypadku wykorzystania dofinansowania niezgodnie z 
przeznaczeniem, wykorzystanie dofinansowania z naruszeniem odpowiednich procedur, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, Instytucja Zarządzająca może wezwać DGA S.A. do zwrotu 
całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych. 
 

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: 

      

    Anna Szymańska 
 

  Wiceprezes Zarządu 



 

 


