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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 10 października 2017 r. 

wpłynęła do Spółki informacja o zawarciu umowy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Spółką 

o dofinansowanie projektu pt. Rozwój innowacyjnych bibliotek screeningowych znakowanych DNA do 

odkrywania innowacyjnych terapeutyków w leczeniu chorób cywilizacyjnych ("Umowa"): 

• wartość całkowita projektu netto: 15 431 675,00 zł; 

• wartość dofinansowania: 10 701 909,02 zł; 

• czas realizacji: lata 2017-2022. 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do działalności Spółki innowacyjnych bibliotek znakowanych 

DNA (ang. DNA-encoded libraries ("DEL”)), które znajdą zastosowanie w procesie odkrywania innowacyjnych 

leków o potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób cywilizacyjnych. Jest to technologia do identyfikacji 

nowych substancji aktywnych za pomocą przeszukiwania w bezprecedensowej skali zbiorów milionów 

małocząsteczkowych związków chemicznych znacznie przewyższających liczebnością i różnorodnością 

strukturalną standardowe kolekcje przesiewowe. Biblioteki znakowane DNA wykorzystuje się w procesie badań 

nad innowacyjnymi lekami. Łączą one dziedziny chemii obliczeniowej, medycznej oraz biologii molekularnej, 

stanowiąc bardziej ekonomiczną alternatywę dla wysokoprzepustowych metod przesiewowych.  

Projekt DEL jest istotnym komponentem platformy immunoonkologicznej, która stanowi znaczący element 

strategii grupy Selvita 2017-2021, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 27/2017. Celem technologii 

DEL jest przyspieszenie wczesnej fazy odkrywania leków, co optymalizuje proces badawczy i może skutkować 

bardziej dynamicznym wprowadzaniem kandydatów na lek do badań klinicznych. 

Projekt otrzymał wsparcie w ramach programu InnoNeuroPharm - Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R 

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 spełnia kryterium umowy znaczącej ze względu na jej 

wartość oraz znaczenie dla działalności badawczo-rozwojowej Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014. 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

• Krzysztof Brzózka - Wiceprezes Zarządu 

• Tomasz Nocuń - Prokurent 




