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Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Zarząd Pamapol S.A. (Emitent)
informuje, że w dniu 14 czerwca 2021 r. powziął informację o podpisaniu przez spółkę zależną Emitenta - Mitmar
Sp. z o.o. (Beneficjent) z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie projektu
„Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowatorskiej technologii zagospodarowania pozostałości
po rozbiorze tuszy wieprzowej w zakładzie Mitmar Sp. z o.o.” (Projekt)
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Umowa).
Całkowity koszt Projektu wynosi 8,93 mln zł. Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie w kwocie
nieprzekraczającej 3,57 mln zł. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zaliczki lub refundacji
poniesionych wydatków kwalifikowalnych, które będą wypłacane w wysokości określonej w harmonogramie
płatności Projektu. Okres kwalifikowalności kosztów Projektu kończy się w dniu 30 czerwca 2023 r.
Dofinansowanie wypłacane będzie po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie, w formie weksla in blanco, ustanawiane jest na
okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
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