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Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31.05.2017 r. uzyskał od spółki 
zależnej Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. informację o otrzymaniu przez spółkę, podpisanej w dniu 30.05.2017 r. ze 
strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca),  „Umowy o dofinansowanie projektu w 
ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” (Umowa). Przedmiotem Umowy jest określenie zasad 
udzielenia przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania realizacji projektu pt. „Demonstracja technologii 
wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowania w ekstremalnych warunkach 
eksploatacji”, oraz prawa i obowiązki stron, związanych z realizacją projektu.
Całkowity koszt realizacji projektu, a zarazem całkowita wysokość wydatków kwalifikowanych zgodnie zasadami w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, wynosi 
48.154.602,36 zł. Przyznane spółce Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowanie 
wynosi 40% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu i nie może 
przekroczyć kwoty 19.261.840,94 zł. Kwalifikowalności wydatków dla projektu obejmuje okres od 01.03.2017 r. do 
31.08.2020 r.
Projekt zakłada wykonanie instalacji pilotażowej służącej do wytwarzania innowacyjnych odlewów staliwnych 
przeznaczonych do stosowania w ekstremalnych warunkach pracy (np. niska i wysoka temperatura, wysokie 
obciążenie statyczne i dynamiczne, wysokie ciśnienie, agresywne środowisko i substancje), które będą mogły 
znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle wydobywczym, Oil&Gas, offshore. 
Projekt stanowi realizację jednego z podstawowych celów przyjętej przez Emitenta „Strategia PGO na lata 
2017-2020” w zakresie uzyskania możliwości produkcji oraz sprzedaż odlewów staliwnych z materiałów o 
podwyższonych parametrach.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego 
dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
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