
 

 
 

 
 

Poznań,  dnia 28.11.2013 r. 
 

 

Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF 

Dział Emitentów GPW 
Dział Emitencki i Notowań PAP 

 

Tytuł: 
Umowa na realizację projektu „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji 

kluczowych II” 

Raport bieżący nr 28/2013 

 

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. podpisana została umowa z Województwem 
Łódzkim o dofinansowanie projektu „Szkoła przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych II” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

 

Całkowita wartość dofinansowania na realizację projektu wynosi 1.117.415,40 zł, natomiast wkład własny 
wynosi 197.190,95 zł. Celem głównym projektu jest uatrakcyjnienie procesu kształcenia i wyrównanie 

dysproporcji edukacyjnych 400 Uczniów przez wdrożenie do 30 czerwca 2015 r. w 3 szkołach zawodowych 
z Łodzi Programów Rozwojowych.  

 

Powyższa Umowa jest drugą podpisaną z Województwem Łódzkim w okresie ostatnich 12 miesięcy. 
Łączna wartość dwóch umów wynosi 5.267.416,35 zł, w tym kwota dofinansowania 5.070.225,40 zł. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 

okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
poniżej zaprezentowano informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości, o której Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 5/2013 w dniu 20 lutego 2013 r.  
 

W dniu 20 lutego 2013 r. podpisana została umowa z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa 
Zarząd Województwa Łódzkiego, o dofinansowanie projektu „W kierunku nowego zatrudnienia – program 

outplacement w województwie łódzkim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Całkowita wartość umowy wynosi 3.952.810,00 zł, w tym : 
- płatność ze środków europejskich wynosi 3.359.888,50 zł, 

- dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 592.921,50 zł. 

 
Projekt outplacementowy obejmuje obszar województwa łódzkiego i skierowany jest do 150 osób 

zwolnionych z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
Projektu. Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków procesów restrukturyzacji łódzkich 

przedsiębiorstw. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w formie doradztwa zawodowego i poradnictwa 
psychologicznego, szkoleń, pomocy w znalezieniu nowej pracy poprzez pośrednictwo pracy, subsydiowane 

zatrudnienie oraz staż lub praktykę, a dla 40 osób przygotowane są środki finansowe na otwarcie własnej 

działalności gospodarczej.  
 

Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2014 r. 
 



 

Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  
 

Umowy zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która w okresie ostatnich 12 miesięcy 
przekroczyła łącznie 10% kapitałów własnych DGA S.A. 

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie 
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