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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
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Partnerstwo Publiczno-Prywatne Art.187 Traktatu o UE

• Badania przedkonkurencyjne
• Konkursy – konkurencyjne (H2020)
• Współpraca PPP – dzielenie się danymi, upowszechnianie (z uwzgl. IPR)
• Rzeczowy udział przemysłu (in kind)
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Dokumenty:  http://www.imi.europa.eu/content/docume nts

.

Tematyka konkursowa  
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Zasady i procedury

Zasady uczestnictwa dotycz ące Horyzontu 2020 obowi ązują dla IMI2, 
jedynie specyficzne odstępstwa są opisywane.

Podstawy:
• Minimum trzech niezależnych partnerów z 3 różnych krajów członkowskich 

lub stowarzyszonych
• Procedura 2-etapowa. Pierwszy etap jest dla konsorcjum badawczego –

aplikującego o finansowanie unijne. Oceniane pierwsze dwa kryteria –
doskonałość naukowa i implementacja. Max. 30 stron. 
Drugi etap to wspólny wniosek konsorcjum badawczego (najlepiej 
ocenionego – niezale żni ewaluatorzy ) i przemysłowego (firmy EFPIA i 
stowarzyszone). 
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Cykl projektowy w IMI2
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Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) p rogramme: future
outbreaks.

Call ID:  H2020-JTI-IMI2-2015-08-single-stage
Action Type: Research and Innovation Action

Finansowanie IMI JU na okres 2 lat konkursu: 70 000 000 euro.

Terminy oceny (cut-off dates):
16.03.2016, 15.09.2016, 16.03.2017, 14.09.2017, 15.03.2018.

Konkurs jednoetapowy.

Konkurs 8. (otwarcie: 18.12.2015)
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Konkurs  9. – terminy

27
26
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Konkurs  9.



9www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl

Konkurs  9.
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Konkurs  9.

• Następna generacja elektronicznego bezpieczeństwa
(Next generation of electronic translational safety – NEXGETS)

• Zasady i procedury w IMI2.

• Identyfikacja i walidacja nieinwazyjnych markerów dla całego spektrum
chorób niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

(Identification and validation of non-invasive markers across the spectrum of
nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD))

• Kliniczne obciążenie zakażeniem Clostridium difficile (CDI): ocena
obciążenia, aktualne praktyki i utworzenie europejskiej platformy badawczej.

(Addressing the clinical burden of Clostridium difficile infection (CDI): evaluation
of the burden, current practices and set up of a European research platform).

• Wspólny nadzór dot. skuteczności szczepionki przeciwko grypie.
(Joint influenza vaccine effectiveness surveillance – JIVES)
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http://www.imi.europa.eu/events/2016/03/18/webinars-imi2-call-9 
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Annual Work Plan 2016 – (Call 10.)
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Wyniki/statystyki (jesień 2015 -

http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Publi
cations/IMI_SocioeconomicImpact_Autumn2015.pdf)

26 org. 
pacjenckich

17 
regulatorów

169 MŚP

480 
zesp. EFPIA

845 
zesp. akad.

Ponad 7 000 badaczy
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Wyniki/statystyki

+ INFARMA

IMI2, call 1 (2014)  – Śląski Uniwersytet Medyczny
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Wyniki/statystyki
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ul. Krzywickiego 34
02-078   Warszawa 

tel:    +4822 828 74 83 
fax:   +4822 828 53 70 
e-mail:  kpk@kpk.gov.pl

Ważne:
• Krajowe programy 
• Kontakty międzynarodowe 
• Zainteresowania 

Osoby do kontaktu:


