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Podpisanie umów o dofinansowanie ze środków unijnych projektów dotyczących uzyskania międzynarodowej
ochrony patentowej wynalazków opracowanych dla systemu BacterOMIC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zarząd Scope Fluidics S.A. (“Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podpisaniu przez
spółkę zależną Emitenta – Bacteromic sp. z o.o. („Bacteromic”) i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
(„PARP”) umów o dofinansowanie projektów: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku Metoda
wykrywania szybkiego wzrostu bakterii” („Projekt 1”) oraz „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej
wynalazków Chip mikroprzepływowy oraz Segment inkubacyjny” („Projekt 2”) (łącznie jako „Projekty”).
Projekty realizowane są w ramach działań mających na celu rozwój i komercjalizację systemu diagnostycznego
BacterOMIC.
Zgodnie z zawartymi umowami, maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 193.400 PLN w ramach Projektu
1 oraz 356.150 PLN w ramach Projektu 2, co w przypadku obu Projektów stanowi 50% szacowanych wydatków
kwalifikowanych uzyskania ochrony prawnej wynalazków na terenie Europy oraz w USA i Chinach. Okres
kwalifikowalności wydatków dla Projektu 1 trwa od 01/06/2018 do 31/12/2023, natomiast dla Projektu 2 – od
01/05/2018 do 31/12/2023.
W ocenie Zarządu Emitenta, przedmiotowe dofinansowanie pozwoli na ustanowienie szerszej i skuteczniejszej
międzynarodowej ochrony patentowej. Emitent wielokrotnie zaznaczał, że ochrona własności przemysłowej, w
szczególności o zasięgu międzynarodowym, jest bardzo istotna z punktu widzenia powodzenia komercjalizacji i
budowania wartości systemu BacterOMIC.
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