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Podpisanie umowy o realizację programu szkoleń dla Grupy Kapitałowej Selvita S.A.  

Zarząd Selvita S.A. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2011 r. wpłynęła do Spółki informacja o podpisaniu przez 

Berndson sp. z o.o. z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowy 

o dofinansowanie projektu „Program doskonalenia kompetencji pracowników firm Selvita S.A. i BioCentrum sp. 

z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

• wartość całkowita projektu: 1 302 530 zł 

• wartość dofinansowania: 982 772 zł 

• czas realizacji: lata 2012 – 2013 

W związku z powyższym rozpocznie się realizacja projektu szkoleń pracowniczych, w którym Selvita S.A 

uczestniczyć będzie na podstawie trójstronnej umowy partnerskiej łączącej Selvita S.A i Biocentrum sp. z o.o. 

oraz Berndson sp. z o.o.. Projekt obejmował będzie kompleksowy cykl szkoleń o łącznej wartości 974 665 zł, 

dopasowanych do specyficznych potrzeb Grupy Kapitałowej Selvita S.A. i zostanie przeprowadzony przez 

konsorcjum, w którego skład wchodzą Selvita S.A. i BioCentrum sp. z o.o. jako beneficjenci oraz Berndson sp. 

z o.o. jako główny wykonawca i koordynator. Cały program dydaktyczny obejmie łącznie 2702 osobodni 

szkoleniowych, co w przeliczeniu na pracownika daje znaczącą liczbę 20 dni szkoleniowych. Istotną informacją 

jest, iż wkład własny Grupy Kapitałowej Selvita S.A. zostanie wniesiony do projektu w formie bezgotówkowej – 

poprzez czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniach. 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia kompetencji pracowników oraz znaczącego 

zwiększenia zasobu wiedzy technicznej, chemicznej, biochemicznej, biotechnologicznej, biologicznej, a tym 

samym będzie miała istotny wpływ na osiąganie długoterminowych celów Grupy Kapitałowej Selvita S.A. oraz 

ciągłe zwiększanie przewagi konkurencyjnej i wartości rynkowej z korzyścią dla akcjonariuszy. 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu krajowego. 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje 

bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę: 

• Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu  

• Tomasz Nocuń – Prokurent 


