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Informacja o podjęciu decyzji o wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla
projektu pt. „Wzrost poziomu konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac
badawczo-rozwojowych w postaci innowacji procesowej”, w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2 Kredyt na
innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż na podstawie §6 ust. 23 Regulaminu Konkursu podjęła decyzję o
wycofaniu wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację dla projektu pt. „Wzrost poziomu
konkurencyjności firmy Makarony Polskie S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w postaci
innowacji procesowej” w ramach konkursu do poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r. zostało wysłane do Banku Gospodarstwa
Krajowego, Departamentu Programów Europejskich pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku.
Spółka informowała wcześniej o zakwalifikowaniu jej wniosku na listę projektów wybranych do dofinans owania
raportem bieżącym numer 3/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku.
Wycofanie wniosku o dofinansowanie z procedury ubiegania się o dotację, a tym samym odstąpienie od
podpisania umowy o dofinansowanie i rezygnacja z przeprowadzenia projektu wynika z zaangażowania Spółki w
realizację dwóch innych dużych projektów inwestycyjnych, które również uzyskały dofinansowanie tj.:
- „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. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 18,6 mln zł,
- „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie
SA", realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi 12,3 mln zł,
co przełożyło się na zmianę oceny opłacalności niniejszego projektu oraz korzyści osiąganych w wyniku jego
realizacji.
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