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Zawarcie znaczącej  umowy dotacji z NCBiR 
 

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do wiadomości, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. wpłynęła 

do Spółki informacja o zawarciu w dniu 5 czerwca 2017 r. umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i 

Rozwoju, a Spółką o dofinansowanie projektu pt. Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych 

celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza ("Umowa"): 

• wartość całkowita projektu netto: 39 935 209,50 zł; 

• wartość dofinansowania: 26 904 363,86 zł; 

• czas realizacji: lata 2017-2021. 

Celem projektu jest rozwój i wdrożenie do działalności własnej Selvita S.A. kandydata na lek onkologiczny nowej 

generacji scharakteryzowanego na poziomie I fazy badań klinicznych. Proponowana strategia zakłada w etapie 

przedklinicznym pracę nad kilkoma celami terapeutycznymi modyfikującymi immunosupresyjne 

mikrośrodowisko guza nowotworowego , co pozwoli na wyłonienie kandydata klinicznego o największym 

potencjale terapeutycznym, największych szansach sukcesu w badaniach klinicznych i partneringu z firmą 

farmaceutyczną. 

Cele molekularne dla opracowywanych w projekcie nowych substancji dają duże prawdopodobieństwo uzyskania 

leku pierwszego w swojej klasie lub najlepszego w swojej klasie. W efekcie projektu Spółka wprowadzi do swojej 

działalności co najmniej jednego eksperymentalnego kandydata na lek. Wyselekcjonowany kandydat kliniczny 

będzie w pełni scharakteryzowany farmakodynamicznie i farmakokinetycznie oraz posiadać będzie pełen pakiet 

badań toksykologicznych i farmakologii bezpieczeństwa w standardzie GLP. Zaplanowano również syntezę 

substancji aktywnej w standardzie GMP i przeprowadzenie I fazy badań klinicznych. 

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.1 "Szybka Ścieżka" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

2014-2020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa. Zasady i warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa 

została uznana za znaczącą ze względu na wysoką wartość kosztów projektu oraz istotne przychody z tytułu 

dotacji, a także z racji strategicznego znaczenia dla rozwoju jednej z platform badawczych w ramach Segmentu 

Innowacyjnego Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 


