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Treść  raportu:

Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S. A. („Fundusz” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 

listopada 2012 r. został poinformowany przez spółkę Recycling Park Sp. z o.o. z siedzibą w Kamionce („Recycling 

Park”), której Fundusz jest jedynym udziałowcem, o zawarciu w dniu 27 grudnia 2012 r. z Ministrem Gospodarki 

umowy o dofinansowanie projektu „Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji szkła 

opakowaniowego” („Projekt”) kwotą w maksymalnej wysokości 102.884.100,00 PLN („Dotacja”), spełniającej 

kryteria znaczącej umowy („Umowa”).

Umowa okreś la warunki i zasady udzielenia przez Ministra Gospodarki, działającego jako Instytucja Wdrażająca / 

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dofinansowania ze środków publicznych na realizację przez Recycling Park 

Projektu, w ramach: poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, działania 4.5 Wsparcie 

inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. W szczególności, jej przedmiotem objęte są 

zasady wypłaty dofinansowania, a także wzajemne prawa i obowiązki stron, związane z realizacją Projektu, w 

zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i 

promocji. 

Warunki Umowy nie odbiegają od standardowo stosowanych w tego rodzaju przypadkach. Przewiduje ona 

udzielenie przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia (po spełnieniu warunków wynikających 

z Umowy oraz właściwych przepisów prawa) dofinansowania Projektu w maksymalnej wysokości 102.884.100,00 

PLN, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych, przy całkowitym koszcie realizacji Projektu w kwocie 

423.054.810,00 PLN (Koszt Realizacji Projektu). Okres kwalifikowalności wydatków został okreś lony od 01 lipca 

2012 r. i trwa do 30 czerwca 2015 r. Spółka zobowiązała się realizować Projekt w pełnym zakresie, z należytą 

starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy i jej załącznikami, w szczególności z opisem zawartym we 

wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach do wniosku, obowiązującymi przepisami prawa krajowego i 

wspólnotowego, wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego. Recycling Park, w okresie kwalifikowalności 

wydatków oraz aż do dnia zakończenia okresu trwałości Projektu, nie może bez uprzedniej zgody Instytucji 

Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia przenosić na inny podmiot praw i obowiązków wynikających z 

Umowy. 

W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Recycling Park wystawił i 

przekazał  Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia weksel in blanco, z klauzulą „nie na zlecenie” 

wraz z deklaracją wekslową, stosownie do treści której może on zostać wypełniony, jeżeli Recycling Park nie 

dokona w terminie zwrotu przekazanego mu dofinansowania, co może mieć miejsce w opisanych w Umowie 

sytuacjach.

Umowa nie przewiduje kar umownych. W przypadku nie wywiązania się przez Recycling Park z postanowień 

Umowy, dofinansowanie może nie zostać przekazane, ewentualnie Recycling Park może być zobowiązany do 

zwrotu kwot już udzielonych wraz z odsetkami.

W Umowie zawarto warunek rozwiązujący, zgodnie z którym Umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 8 czerwca 2013 

r., z mocą wsteczną od dnia zawarcia Umowy, jeżeli w terminie do dnia 7 czerwca 2013 r. Spółka nie przedłoży 

Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia dokumentów związanych z realizacją Projektu 

(pozwolenie na budowę) oraz jej finansowaniem (dokumenty potwierdzające zapewnienie finansowania kosztów 

realizacji projektu, ponad przyznane dofinansowanie).

Kryterium uznania Umowy z umowę znaczącą, stanowi wartość przyznanego dofinansowania, przekraczająca 10% 

kapitałów własnych Black Lion Narodowego Funduszy Inwestycyjnego S.A. 
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