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Zawarcie Umowy na dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Treść:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2014, Zarząd BRASTER S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż
w dniu 21 października 2014 roku, powziął informację o podpisaniu Umowy z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) na realizację Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego w skali
świata urządzenia Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych
patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem
standardowych metod diagnostycznych raka piersi”.
Zgodnie z podpisaną Umową, konsorcjum w składzie: BRASTER S.A. oraz Uniwersytet Jagielloński –
Collegium Medicum (dalej: „UJCM”), otrzyma na realizację Projektu o wartości 10 228 599,12 PLN
łączne dofinansowanie w ramach programu sektorowego INNOMED w wysokości 9 097 795,49 PLN.
W ramach Projektu, Spółka rozbuduje bazę obrazów termograficznych, na podstawie której wspólnie
ze specjalistycznymi podmiotami zewnętrznymi stworzy algorytmy do analizy obrazów i
komputerowego wspomagania diagnostyki. Kluczowym elementem projektu będzie opracowanie
komercyjnej wersji urządzenia BRASTER Tester, które trafi do produkcji seryjnej. Koszty zadań
realizowanych przez Spółkę zaplanowane zostały na poziomie 3 228 599,52 PLN, z czego 2 097 795,89
PLN zostanie sfinansowane dotacją z NCBiR. UJCM odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie badań
klinicznych na grupie ponad 2 000 kobiet, potwierdzających skuteczność ciekłokrystalicznej termografii
kontaktowej. Wartość zadań realizowanych przez UJCM wynosi 6 999 999,60 PLN i jest w pełni
dofinansowana ze środków wspomnianego programu.
Umowa obejmuje zakres prac prowadzonych w ramach realizacji Projektu w okresie od maja 2014 roku
do października 2016 roku.
Zawarcie powyższej Umowy, przyczyni się do opracowania wersji urządzenia BRASTER Tester, która
trafi do sprzedaży. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu badań klinicznych, Spółka powiększy bazę
obrazów termograficznych, co zaowocuje udoskonaleniem algorytmu oraz pozyska materiał do
prezentacji w międzynarodowym środowisku medycznym.
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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