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Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 03.06.2014 r. 
otrzymał z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisaną umowę o dofinansowanie projektu realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój 
nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych na realizację Projektu pt: „Innowacyjne 
stanowisko sprzedaży detalicznej”.  

Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnego stanowiska sprzedaży detalicznej – kasy rejestrującej. 
Projekt obejmuje również modelową funkcjonalność noszącą cechy innowacyjności związaną z nowymi usługami 
i wartościami, dostarczoną w formie prototypu, protokołów, programów i elementów współpracujących.

Całkowity koszt Projektu wynosi 1 772 363,60 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa 
tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złotych 60/100), w tym koszty kwalifikowane związane z realizacją niniejszego 
Projektu wynoszą 1 700 833,60 złotych (słownie: jeden milion siedemset tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych 
60/100). 

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 931 459,10 złotych (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100) stanowiące łącznie 54,76 % wartości kosztów kwalifikowalnych 
Projektu. 

Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego Projektu powinna nastąpić  do końca czerwca 2015 r., natomiast 
realizacja części wdrożeniowej nie później niż do końca grudnia 2017 r.

Powyższe informacje w opinii Zarządu ELZAB S.A. stanowią informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z 
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
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