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Zawarcie umowy dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości 
Podstawa prawna:  

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2016 z 21 października 2016 r. Zarząd Spółki informuje, iż 
otrzymał egzemplarz podpisanej w dniu 30 maja 2017 r. przez przedstawiciela Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Umowy o Dofinansowanie Projektu w Ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. 
 

 Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację projektu „Ekspansja eksportowa 
producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych 
rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego” ze środków publicznych oraz określenie praw 
i obowiązków stron umowy związanych z realizacją projektu.  

 
 Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 305 863,00 PLN. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych 

związanych z realizacją projektu wynosi 1 000 000,00 PLN. Całkowita kwota dofinansowania w związku z 
realizacją projektu przyznana została w wysokości nieprzekraczającej 500 000,00 PLN.  
 Spółka jest zobowiązana do sfinansowania kosztu realizacji projektu w wysokości przekraczającej 
maksymalny poziom dofinansowania, w tym wynikającego ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji 
projektu po zawarciu umowy.  
 
 Okres kwalifikowalności kosztów projektu kończy się w dniu 31 stycznia 2019 r.  

 
 Dofinansowanie będzie przekazywane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych, z tym że dofinansowanie na podstawie wniosków o płatność pośrednią nie może 
przekroczyć 90% kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania jako płatność końcowa będzie 
przekazana Spółce po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.  
Łącznie dofinansowanie w formie zaliczki nie może przekroczyć 40% całkowitej wysokości dofinansowania.  
 

 Dofinansowanie zostanie wypłacone po ustanowieniu przez Spółkę zabezpieczenia w formie weksla In 

blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w 
obecności osoby upoważnionej przez PARP wraz z deklaracją wekslową i złożeniu go w PARP w terminie 14 
dni od dnia wejścia w życie umowy.  
 Oprócz zabezpieczenia o którym mowa powyżej, Spółka zobowiązana jest do ustanowienia zabezpieczenia 
w wysokości odpowiadającej zaliczce w ramach projektu, w jednej z form określonych w § 6 ust. 4 pkt 2-5 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich z dnia 15 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1161 ze zm.) tj. w 
szczególności: (i) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
(ii) gwarancji bankowej, (iii) gwarancji ubezpieczeniowej, z tym że wyboru formy zabezpieczenia dokonuje 
PARP.  
 

 Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu 
wypowiedzenia. W sytuacji rozwiązania umowy Spółka zobowiązana jest do zwrotu całości otrzymanego 
dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  
 
 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. 
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