
Zarząd spółki FEERUM S.A.(„Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2014 niniejszym 
przekazuje informacje, iż Spółka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”) 
z siedzibą w Warszawie podpisaną umowę na dofinansowanie realizacji Projektu „Opracowanie 
innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych”. 

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji Projektu „Opracowanie innowacyjnych 
konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych” ze środków publicznych ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka („POIG”) 2007-2013 oraz określenie praw 
i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, monitorowania, 
sprawozdawczości i kontroli Projektu objętego Umową, a także w zakresie informacji i promocji. 
Przedmiotowy Projekt realizowany w ramach programu Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. 

Całkowity koszt realizacji Projektu łącznie z podatkiem od towarów i usług wynosi 9.575,82 tys. zł. 
Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 8.057,59 tys. zł. Po 
spełnieniu warunków wynikających z Umowy NCBiR zobowiązuje się udzielić Spółce 
dofinansowania do maksymalnej wysokości 4.516,50 tys. zł, w tym: 

o 85% kwoty dofinansowania, czyli 3.839,03 tys. zł w formie płatności ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

o 15% kwoty, czyli 677,47 tys. zł w formie dotacji celowej. 

Okres kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym Spółka zobowiązana jest zakończyć 
realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2015 r. 

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do 
dyspozycji NCBiR weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości przyznanego 
dofinansowania wraz z odsetkami. Umowa nie zawiera warunków zawieszających ani rozwiązujących, 
a także nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość przekracza 
równowartość co najmniej 10 % wartości Umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 
kwoty 200.000 euro. Warunki wynikające z Umowy, w tym tryb i warunki dokonywania płatności, 
warunki rozwiązania umowy i inne, nie odbiegają od standardowej umowy związanej z 
dofinansowaniem projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, dostępnej na stronach NCBiR pod adresem http://www.ncbir.pl/fundusze-
europejskie/program-operacyjny-innowacyjna-gospodarka/konkursy/konkurs-142013/. 

Mając na względzie, że wartość umowy przekroczyła próg 10% kapitałów własnych Spółki, umowa ta 
spełnia kryterium uznania jej za znaczącą. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim. 


