Wrocław, 19.08.2009r.

Zawarcie umowy znaczącej w związku
z zatwierdzeniem wniosku o dofinansowanie

Raport bieżący nr 34/2009 z dnia 19 sierpnia 2009 roku

Zarząd Power Media S.A informuje, że w dniu 18 sierpnia 2009 roku podpisana została umowa
pomiędzy Power Media S.A. (Spółka, Beneficjent) a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z
siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 81/83, NIP 526-25-01-444, REGON 017181095 (PARP),
w której imieniu działa Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
przy ulicy Karmelkowej 29, nr KRS 55657 (WARR), w związku z zatwierdzeniem wniosku Spółki
(sygnatura WND-POIG.08.02.00-02-002/09) o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG
Runda I w roku 2009 przez Instytucję Zarządzającą (Umowa), o czym Spółka informowała w
Raporcie Bieżącym nr 27/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku.
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi przez PARP / WARR dofinansowania na
realizację projektu „System informatyczny wspierający procesy B2B redystrybucji i co-brandingu
serwisu firma.pl” (Projekt) w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy
związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania,
sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.
Projekt obejmuje prace związane z rozbudową serwisu ifirma.pl o narzędzia do elektronicznego
wspierania procesów B2B odpowiadających za: obsługę serwisów co-brand, udostępnienie
partnerom odpowiednich interfejsów programistycznych, oraz zarządzanie użytkownikami usług
platformy ifirma.pl pozyskanymi z redystrybucji usług serwisu.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 2 466 746,00 zł. Natomiast maksymalna kwota
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, związanych z realizacją Projektu wynosi
1 848 886,50 zł. Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy i przepisów prawa dofinansowanie
na realizację Projektu będzie nie wyższe niż 1 189 168,00 zł.
Przewidywany czas realizacji Projektu wynosi dwa lata, przy czym Beneficjent zobowiązuje się do
utrzymania trwałości Projektu przez okres co najmniej trzech lat od dnia zakończenia realizacji
Projektu.
Zgodnie z wymogiem Umowy, Beneficjent ustanowił zabezpieczenie należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na
zlecenie”, wraz ze stosowną deklaracją wekslową.
Wzór umowy jest dostępny pod adresem http://www.parp.gov.pl/files/74/108/212/285/4903.pdf.
Umowa jest umową znaczącą ze względu na wartość i w opinii Zarządu będzie miała istotny wpływ
na rozwój serwisu ifirma.pl.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

