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Treść raportu:

Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. powziął informację o uzyskaniu przez
spółki zależne Emitenta - Mitmar Sp. z o.o. (Mitmar) i Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego
Sp. z o.o. (WZPOW) z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) rekomendacji dofinansowania projektów
złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie „Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Program).
W ramach Programu:
1. Mitmar złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Badanie, opracowanie i weryfikacja w warunkach
rzeczywistych nowatorskiej technologii zagospodarowania korpusu drobiowego w zakładzie Mitmar Sp. z o.o.”.
Celem głównym projektu jest opracowanie i demonstracja innowacyjnej i w pełni sprawnej technologii do
zagospodarowania korpusu drobiowego w Mitmar w okresie do czerwca 2021 r., która zostanie wdrożona w
działalności gospodarczej do grudnia 2023 r. Całkowity koszt projektu został określony na kwotę 13,95 mln zł, a
rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania wynosi 5,78 mln zł.
2. WZPOW złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii przetwarzania
odpadów owocowo-warzywnych na metan, wodór oraz wysokowartościowy nawóz organiczny”. Celem głównym
projektu jest opracowanie, optymalizacja i walidacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych innowacyjnej i w
pełni sprawnej technologii przetwarzania odpadów owocowo- warzywnych na metan, wodór oraz
wysokowartościowy nawóz organiczny w WZPOW w okresie do marca 2023 r., która zostanie wdrożona w
działalności gospodarczej w terminie do 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Całkowity koszt projektu został
określony na kwotę 2,76 mln zł, a rekomendowana przez NCBiR kwota dofinansowania wynosi 1,32 mln zł.
Ostateczna kwota dofinansowania projektów może ulec zmianie. O zawarciu umów o dofinansowanie projektów w
ramach Programu, Emitent poinformuje w treści odrębnych raportów bieżących.
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