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Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu 
Makaronowego przy Spółce Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku otrzymała, podpisaną przez  Ministerstwo 
Rozwoju i Finansów, Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum Badawczo 
Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy Spółce Makarony Polskie SA ", realizowanego w ramach działania 
2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. Spółka informowała wcześniej o zakwalifikowaniu jej wniosku na listę projektów wybranych do 
dofinansowania raportem bieżącym numer 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku.

Przedmiotem zawartej umowy dotacyjnej jest utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego Przemysłu 
Makaronowego przy spółce Makarony Polskie SA. W Centrum B&R prowadzone będą prace nad innowacyjnymi 
produktami o cechach prozdrowotnych, które docelowo wzbogacą ofertę produktową Spółki, a także nad 
zagadnieniami istotnymi dla całej branży makaronowej.

Projekt będzie realizowany w okresie do czerwca 2019 roku. W ramach projektu Spółka planuje zakup środków 
trwałych i robót budowlanych. Na potrzeby Centrum B&R, zakupiona zostanie m.in.  nowoczesna linia do testów 
produkcyjnych, której parametry pozwolą odzwierciedlić warunki panujące podczas procesu produkcji 
przemysłowej (linia ta będzie aktywem o znaczącej wartości).

Całkowity koszt projektu wynosi ok. 18,6 mln zł. Całkowita maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem wynosi ok. 15,2 mln zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę ok. 9,1 mln zł.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. 
Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest wstawiony przez Spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją 
wekslową. 
Umowa została zawarta pod warunkiem rozwiązującym. Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 8 września 2017 
roku jeżeli przed tym dniem Spółka nie dostarczy do Ministerstwa Rozwoju i Finansów dokumentów w postaci 
wypełnionego formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” oraz dokumentacji 
wynikającej z wypełnionego formularza, w tym prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie z „Ustawą o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko” oraz ustawą „Prawo Budowlane”, albo dokumentów potwierdzających, że 
uzyskanie ww. dokumentacji nie jest wymagane.
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