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Treść  raportu:

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 5/2011 z dnia 03 marca 2011 r. Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we 
Włoszczowie informuje, iż w dniu 08 lipca 2011 r. ZPUE S.A. podpisał z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83, reprezentowaną przez Staropolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach, umowę o dofinansowanie projektu "Typoszereg kompaktowych 
rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza". Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1.Badania i 
rozwój nowoczesnych technologii. 
Przedmiotem Umowy jest udzielenie dofinansowania na realizację projektu "Typoszereg kompaktowych 
rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza" ze środków publicznych w ramach POIG oraz okreś lenie praw i 
obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.
Całkowity koszt kwalifikowany realizacji przedmiotowego Projektu wynosi 4.466.500,00 zł (cztery miliony czterysta 
sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).
 Maksymalne możliwe łączne dofinansowanie wyniesie 2.609.265,00 zł (dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt pięć złotych).
Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła
do dyspozycji PARP weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego 
dofinansowania wraz z odsetkami.
Warunki wynikające z Umowy nie odbiegają od standardowej umowy związanej z dofinansowaniem projektów w 
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dostępnej na stronach PARP.
Umowę uznano za znaczącą z uwagi na znaczenie  wskazanej inwestycji, która pozwoli wzbogacić ofertę 
produktową oraz spowoduje wzrost przychodów ze sprzedaży.
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