
 

 
 

 
 

   Poznań, dnia 4 sierpnia 2016r. 

 
 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 
Dział Emitentów GPW 

Dział Emitencki i Notowań PAP 

Tytuł: Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania 

Raport bieżący nr 26/2016 

 

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 04 sierpnia 2016 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 opublikowała wyniki oceny 

projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16 (Oś Priorytetowa X 

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.2 Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw, Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement). Projekt złożony przez DGA 

S.A. w tym konkursie znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania. 
  

Projekt złożony przez DGA S.A. pt. „Restart kariery - program outplacementowy w województwie łódzkim” 

opiewa na kwotę 1.813.860,00 zł, w tym wartość dofinansowania w kwocie 1.650.490,00 zł. Projekt ma 
być realizowany na terenie województwa łódzkiego w okresie od 1 września 2016 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%.  

 
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 
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