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Rekomendacja projektu rozwijanego przez Bacteromic sp. o.o., spółkę zależną Scope Fluidics S.A., do
dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 - SME Instrument
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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. (dalej: Emitent) uzyskał od spółki zależnej Emitenta tj. Bacteromic sp. z o.o informację,
że projekt firmy został zarekomendowany do dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 - SME
Instrument; Fazy 2 („Dofinansowanie”).
Projekt realizowany przez Bacteromic sp. z o.o. pt. „Intelligence for precision therapies against antimicrobial
resistance: The first diagnostic panel that probes all the clinically relevant antibiotics at once” został pozytywnie
zweryfikowany przez Komisję Europejską pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej,
kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację. Pozytywna weryfikacja oznacza, że,
jeżeli dopełnione zostaną kwestie formalno-administracyjne, Bacteromic sp. z o.o. po podpisaniu umowy z The
Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na Dofinansowanie Projektu tzw. Grant
Agreement, pozyska Dofinansowanie w kwocie 1,927 mln EUR. Kwota ta, w przypadku pozyskania
Dofinansowania, pokryje 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji Projektu, obejmujących m.in.
wydatki związane z kontynuacją prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC, przygotowaniem
systemu do produkcji, przeprowadzeniem walidacji klinicznej oraz komercjalizacją. Podpisanie Grant Agreement
przewidywane jest w okresie najbliższych 3-5 miesięcy.
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