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Numer 61/2014 

 

Tytuł:  
Wyrażeniu częściowej zgody na zwiększenie dofinansowania na realizację Projektu. 

 

Treść:  
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2014, w którym Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna 

poinformował o zawarciu w dniu 30 czerwca 2014 roku z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 

(PARP) aneksu warunkowo zwiększającego poziom dofinansowania na realizację II Etapu Projektu pt.: 

„BreastLife – innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi PKWiU: 

33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne)” w ramach umowy o dofinasowanie nr UDA-POIG.01.04.00-

14-006/08-00, UDA-POIG.04.01.00-14-006/08-00 (Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac 

B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013), niniejszym przekazuje iż 

w dniu 09.07.2014, otrzymał informację od Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości o następującej 

treści: 

 

„Zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 aneksu nr UDA-POIG.01.04.00-14-006/08-12 UDA-

POIG.04.01.00-14-006/08-12, informuję o wyrażeniu częściowej zgody na zwiększenie 

dofinansowania na realizację Projektu. Instytucja Pośrednicząca oraz Instytucja Zarządzająca 

wyraziła zgodę na zwiększenie dofinansowania na realizację Projektu w łącznej wysokości 2 781 

001,38 zł.  

Po wprowadzeniu ww. zmiany kwota dofinansowania dla działania 4.1 wyniesie 4094327,99 zł, a dla 

całego Projektu 4 998 607,28 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nr UDA-POIG.01.04.00-14- 006/08-11 

UDA-POIG.04.01.00-14-006/08-11 kwota dofinansowania dla działania 4.1 wynosiła l 313 326,61 zł, 

a dla całego projektu - 2217605,90 zł.  

Zaakceptowany został wzrost dofinansowania w kategorii wydatków cena nabycia/koszt wytworzenia 

innych aktywów. Negatywną rekomendację uzyskało zwiększenie wydatków w pozostałych 

kategoriach.  

Wzrost w wydatków w kategorii cena nabycia robót i materiałów budowlanych nie został uznany za 

uzasadniony i racjonalny. Beneficjent wynajął i zagospodarował od podstaw obiekt przemysłowy 

(pierwotnie przeznaczony na cele magazynowe), usytuowany w Szeligach, w gminie Ożarów 

Mazowiecki. Beneficjent nie jest właścicielem obiektu, który podlega adaptacji, z tego względu wzrost 

dofinansowania w tej kategorii wydatków nie znajduje uzasadnienia w ramach dodatkowych środków 

finansowych. Analogicznie negatywną rekomendację przedstawiono dla wydatków w kategorii nabycie 

wartości niematerialnej i prawnej oraz usługi doradcze. Beneficjent wskazuje, że wzrost wydatków w 

obu ww. kategoriach uwarunkowany jest koniecznością wykonania systemu zarządzania produkcją - 

MES (Manufactuting Executing System) oraz systemu zarządzania budynkiem - BMS (Building 

Managment System) oraz urealnienia planowanych do poniesienia kosztów. Przedstawione wyjaśnienia 

nie uzasadniają konieczności zwiększenia wydatków w tych kategoriach. Tego typu wydatki, o ile są 

niezbędne dla zrealizowania inwestycji, powinny zostać poniesione ze środków własnych Spółki.  

 

Zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 4 aneksu nr UDA-POIG.01.04.00-14-006/08-12 UDA-

POIG.04.01.00-14-006/08-12, w przypadku wyrażenia częściowej zgody na zwiększenie 

dofinansowania niezbędne jest zawarcie stosownego aneksu w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia niniejszej informacji. Brak zawarcia tego aneksu spowoduje wygaszenie 

zwiększenia dofinansowania.’’ 
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Ponadto, Emitent otrzymał informację, iż wyrażono zgodę na wydłużenie okresu realizacji Projektu do 

dnia 30 września 2015 r. 

 

Postawa prawna:  

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

 

 

 

 

 


