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IMI2 – Call 13 (zapowiedziany na koniec listopada 2017) 

1. Ocena kardiomiopatii cukrzycowej w porównaniu z innymi postaciami 
niewydolności serca z zastosowaniem obiektywnych metod 
odwzorowania fenotypu  

2. Interakcje genom-środowisko w zapalnych chorobach skóry 

3. Wartośd diagnostyki w zwalczaniu antybiotykooporności poprzez 
optymalizację wykorzystania antybiotyków 

4. Dysfunkcja mitochondrialna w chorobach neurozwyrodnieniowych.  

5. CSA dla projektów dotyczących chorób neurodegeneracyjnych 
realizowanych dotychczas w ramach IMI JU  

6. Zrównoważona europejska platforma pluripotencjalnych komórek 
macierzystych  

7. Łączenie cyfrowej oceny mobilności z klinicznymi punktami koocowymi 
w celu uzyskania akceptacji regulatorów i wprowadzenia do praktyki 
klinicznej 
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http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/call-documents/imi1/DraftTopic2017_DiabeticCardiomyopathy.pdf


IMI2 – Call 13 (zapowiedziany na koniec listopada 2017) 

8. Immunoprofilowanie mikrośrodowiska ludzkiego guza.  

9. KONCEPCJA - kontinuum dowodów z ekspozycji w ciąży, toksykologii 
reprodukcyjnej i karmienia piersią w celu poprawy wyników   

10. Poprawa przedklinicznego prognozowania niekorzystnych skutków 
stosowania farmaceutyków na układ nerwowy  

11. Translational safety biomarker pipeline (TRANSBIOLINE): 
Translacyjny ciąg biomarkerów bezpieczeostwa (TRANSBIOLINE): 
umożliwienie opracowania i wdrożenia nowych biomarkerów 
bezpieczeostwa w badaniach klinicznych i diagnostyce choroby 

12. Kompleksowe (?) i chroniące prywatnośd uczenie maszynowe 
wspierające odkrywanie leków  
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IMI2 – Call 13 (zapowiedziany na koniec listopada 2017) 

13. Program pilotażowy  dot.  banku związków klinicznych do ponownego 
wykorzystania 

 
Ten program dotyczy: 
 - chorób sercowo-naczyniowych i diabetycznych 
 - chrób układu oddechowego 
 - chorób neurozwyrodnieniowych 
 - chorób rzadkich/sierocych 
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Call 13 – planowany kalendarz 
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Nowa strona IMI - http://www.imi.europa.eu/  

http://www.imi.europa.eu/
http://www.imi.europa.eu/


Nowa strona IMI - http://www.imi.europa.eu/projects-results  
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http://www.imi.europa.eu/projects-results
http://www.imi.europa.eu/projects-results
http://www.imi.europa.eu/projects-results
http://www.imi.europa.eu/projects-results


Publikacje – efekt realizacji projektów IMI (od 2007r.) 

8 



Cele programu IMI 
• udoskonalid obecny proces opracowywania leków, zapewniając wsparcie dla 

rozwoju narzędzi, standardów i podejście do oceny skuteczności, 
bezpieczeostwa i jakości produktów zdrowotnych; 

• opracowad biomarkery diagnostyczne i terapeutyczne dla chorób o 
wyraźnym znaczeniu klinicznym i zatwierdzonych przez organy regulacyjne; 

• w miarę możliwości należy skrócid czas potrzebny na uzyskanie klinicznego 
potwierdzenia koncepcji w zakresie opracowywania leków, takich jak:  

          rak, choroby immunologiczne, układu oddechowego, neurologiczne i  
          neurodegeneracyjne; 
• zwiększyd wskaźnik powodzenia w badaniach klinicznych leków 

priorytetowych zidentyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia; 
• opracowad nowe metody leczenia chorób, w przypadku których istnieje duża 

niezaspokojona potrzeba, takich jak choroba Alzheimera i ograniczone 
zachęty rynkowe, takie jak opornośd na środki przeciwdrobnoustrojowe; 

• zmniejszyd liczbę niepowodzeo kandydatów na szczepionki w badaniach 
klinicznych III fazy poprzez nowe biomarkery dla początkowej skuteczności i 
kontroli bezpieczeostwa. 



Finansowanie w IMI2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie konsorcjum badawczego –  

takie same zasady jak w Horyzoncie 2020 
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Cykl projektowy w IMI2 



Zostao ekspertem oceniającym 

Komisja Europejska poszukuje ekspertów oceniających do 

programu Horyzont 2020 

 
Rejestracja do bazy ekspertów oceniających: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 

 

 

Pierwsze konkursy SC1 H2020 – 60 polskich 

ekspertów zaangażowanych 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


Zespół Zdrowie 
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