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Treść raportu:

Makarony Polskie SA informuje iż w dniu 24 listopada 2017 roku, spółka zależna Stoczek Natura Sp. z o.o. z 
siedzibą w Stoczku Łukowskim (Makarony Polskie SA posiada w tej spółce 100% udziałów) poinformowała o 
zawarciu w dniu 23 listopada 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Stoczek 
Natura Sp. z o.o.” w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Makarony Polskie SA informowała wcześniej o zakwalifikowaniu 
wniosku Stoczek Natura Sp. z o.o. na listę projektów wybranych do dofinansowania raportem bieżącym numer 
40/2017 z dnia 30 października 2017 roku. 

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy Stoczek Natura Sp. z o.o. na 
rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników posiadanych badań B+R i na ich bazie 
wprowadzenie do produkcji innowacji w postaci technologii wyrobu mięsnego dania gotowego, w którym składnik 
tłuszczowy jako surowiec do produkcji zostaje częściowo lub całkowicie zastąpiony dodatkiem inuliny. Zadaniem 
jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań opisanych w projekcie poprzez modernizację linii do produkcji dań 
gotowych w słoikach i puszkach, na co pozwolą zakupione nowe środki trwałe oraz wartość niematerialna i 
prawna. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości i innowacyjności oferowanych produktów, 
ich powtarzalności oraz zwiększenie wydajności produkcyjnej. Dodatkowo w wyniku realizacji projektu firma będzie 
miała możliwość wprowadzenia do oferty handlowej nowych produktów o wartościach prozdrowotnych, 
kierowanych do nowej grupy konsumentów. W trakcie realizacji projektu zostaną wykorzystane nowoczesne 
technologie informacyjne lub komunikacyjne (usprawnienie procesu zarządzania) co również pozytywnie wpłynie 
na konkurencyjność firmy oraz na budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wzrost innowacji zostanie 
zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Projekt będzie realizowany w okresie do lutego 2019 roku. 
Całkowity koszt projektu wynosi 6,07 mln zł. 
Dofinansowanie opiewa na kwotę 2,96 mln zł.

Warunki umowy są zgodne z powszechnie stosowanymi dla tego typu umów. Zabezpieczeniem prawidłowej 
realizacji umowy jest wystawiony przez Spółkę weksel in blanco.  
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