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Przyznanie dotacji na realizację projektu (INNOMED)
Treść:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r., powziął informację,
o pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Odwoławczą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(„NCBiR”), odwołania od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
DZP/INNOMED1/12/2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku, na mocy której Projekt Spółki i Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum pn. „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia
Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termogranicznych patologii
gruczoły piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem
standardowych metod diagnostycznych raka piersi” nie został zakwalifikowany do dofinansowania w
ramach programu sektorowego INNOMED.
Na podstawie art. 40 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i
Rozwoju Komisja Odwoławcza Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w wyniku analizy odwołania
BRASTER S.A. od w/w decyzji NCBiR złożonego w dniu 6 lutego 2014 roku postanowiła przyznać
konsorcjum: BRASTER S.A. oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum dofinansowanie w wysokości 9 097 795,49 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset siedem
tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć i czterdzieści dziewięć groszy) tytułem dofinasowania realizacji
w/w Projektu.
Środki finansowe będą przekazane na podstawie umowy, którą wraz z załącznikami należy dostarczyć
do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.
Zgodnie ze złożonym w dniu 08.07.2013 r. wnioskiem o dofinansowanie Projekt miał być realizowany
w okresie od lipca 2013 roku do grudnia 2015 roku. W związku z pierwotnie otrzymaną informacją o
niezakwalifikowaniu dokumentacji aplikacyjnej na listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania
oraz koniecznością przeprowadzenia procedury odwoławczej, jak również podjęcia w międzyczasie
przez Spółkę działań badawczo-rozwojowych, konieczna jest weryfikacja możliwości realizacji
Projektu zgodnie ze strukturą i z pierwotnie przyjętym harmonogramem.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
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