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Inicjatywa Leków Innowacyjnych a choroby zakaźne

Zakończył się konkurs „Rozwój terapii i diagnostyk dla zwalczania infekcji
koronawirusowych”

Priorytety zdrowotne, dla projektów/badań prowadzonych w ramach IMI:

• oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
• choroby układu oddechowego
• szczepionki
• choroby związane ze starzeniem się
• choroby autoimmunologiczne
• choroby sercowo-naczyniowe
• cukrzyca
• choroba zwyrodnieniowa stawów
• choroby neurodegeneracyjne
• choroby psychiatryczne
• rak
• choroby rzadkie/sieroce

Strategic Governing Groups



Inicjatywa Leków Innowacyjnych a choroby zakaźne

17 projektów, w tym 4 zakończone

• Ebola (i inne gorączki krwotoczne)

• HIV/AIDS

• zespoły oddechowe jak:

• SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej)

• Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

• SARS-CoV-2



Podstawowe zasady projektów RIA w IMI2

Inicjatywa Leków Innowacyjnych to partnerstwo publiczno-prywatne

W projektach badawczo-innowacyjnych (RIA) podstawowym jest

dwuetapowy system składania wniosków:

1. Konsorcjum badawcze (finansowane w 100%) min. 3 partnerów z

3 różnych krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z H2020

składa elektronicznie wniosek max. 30 stron

2. Wybrany przez niezależnych ekspertów wniosek (ocena jak w

H2020) przechodzi do drugiego etapu – przygotowuje wniosek

wspólnie z zainteresowanym konsorcjum przemysłowym (in-kind)



Podstawowe zasady projektów RIA w IMI2 – typowe konsorcjum



Konkurs 20 

Konkurs 20 IMI2 JU

Wstępne tematy opublikowano: 15 października 2019
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

Konkurs otwarto: 21 stycznia 2020

Termin składania wniosku do pierwszego etapu: 21 kwietnia 2020

Drugi etap (tylko wybrane w pierwszym etapie wnioski): 5 listopada 2020

BUDŻET: EFPIA i IMI2 Associated Partners: EUR 140 209 500

IMI2 JU: EUR 133 009 000

Strona z tekstem tematów konkursu:

https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply
-for-funding/open-calls/IMI2_Call20_CallText.pdf

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics
https://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/apply-for-funding/open-calls/IMI2_Call20_CallText.pdf


Konkursy w roku 2020

Tematy konkursu:

• Temat 1: Wczesna diagnoza, przewidywanie wyników radiograficznych
i opracowanie racjonalnych, zindywidualizowanych strategii leczenia w
celu poprawy długoterminowych wyników łuszczycy stawów

• Temat 2: Innowacje mające na celu przyspieszenie rozwoju i produkcji
szczepionek

• Temat 3: Środowisko akademickie i przemysł łączą innowacje i leczenie
gruźlicy (UNITE4TB) Temat ten jest częścią programu IMI AMR
Accelerator.

• Temat 4: Plastyczność nowotworów



Konkursy w roku 2020

Tematy konkursu cd:

Temat 5: Terapia protonowa i fotonowa w leczeniu raka przełyku –
strategia trymodalna

Temat 6: Warunki postępowania z białkowymi produktami leczniczymi i
zagadnienia dotyczące stabilności

https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-20-webinars

Na przykład:

Ale jest też webinarium o zasadach albo o małych i średnich
przedsiębiorstwach



Konkursy w roku 2020

Złożenie wniosku, poszukiwanie partnerów, bieżące informacje (trzeba wskazać
konkretny konkurs i temat, którego szukamy)



Konkursy w roku 2020



Konkursy w roku 2020

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

Do czasu opublikowania/otwarcia konkursu obowiązuje nas daleko idąca
ostrożność co do jego zawartości.

Notatka na w/w stronie:

Wszystkie informacje dotyczące przyszłych tematów zaproszeń do
składania wniosków w ramach systemu IMI mają charakter
orientacyjny imogą ulec zmianie.

Planowane są 2 konkursy z terminem otwarcia 23 czerwca 2020.

(ze względu na dodatkowy, nagły konkurs 21 opracowany i przeprowadzany ze
względu na obecną epidemię terminmoże być inny)

1. Rozważanych jest kilkanaście tematów z budżetem ponad 100 mln. euro

2. Jeden temat dla już realizowanych projektów – zaproszenie do
maksymalizacji wpływu celów i priorytetów naukowych – 20 mln. euro

https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics


Konkurs 22 
Obszary planowanych badań

Oficjalna informacja poniżej, pochodzi z grudnia 2019.

• Rzadkie choroby neurodegeneracyjne i neurokognitywne.

• Kontrola zakażeń, w tym szczepionki.

• Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health),

badania kliniczne i badania regulacyjne.

• Onkologia.

• Bezpieczeństwo translacyjne.

• Ułatwianie docierania terapii rzadkich chorób do pacjentów w

Europie (w tym produkty medyczne terapii zaawansowanej).



Konkursy w roku 2020 - plan



Rzadkie choroby neurodegeneracyjne i neurokognitywne

Rozwój platformy klinicznej

Cel: opracowanie platformy klinicznej dla rzadkich chorób neurodegeneracyjnych i
neurokognitywnych (RND), gotowej do testowania nowych terapii w sprawny i skuteczny
sposób, zapewniając skuteczniejsze, ukierunkowane interwencje, które mogą spowolnić
lub zatrzymać RND. Ponadto badania nad rzadkimi zaburzeniami neurologicznymi zostaną
wykorzystane przy bardziej złożonych chorobach o podobnych powiązaniach

genetycznych.

Komplementarność w chorobach neurodegeneracyjnych

Głównym przedmiotem zainteresowania jest budowanie wiedzy na temat nadających się
do zastosowania celów lekowych w uzupełnianiu systemu (kompleksowego leczenia),
ponieważ zapalenia nerwów są szeroko rozpowszechnione w wielu przewlekłych stanach
neurodegeneracyjnych, a wiele kwestii dotyczących szczególnej roli np. suplementacji
pozostaje do określenia. Projekt będzie opierał się na znacznych postępach w dziedzinie
genetyki i biomarkerów w chorobie Alzheimera (AD), skupiając się na przedstawieniu
profilu działania uzupełniającego w chorobie Parkinsona (PD), chorobie Huntingtona
(HD), stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS) (lub ewentualnie ich podtypów), wraz z
odpowiednimi sugestiami dotyczącymi tego, jakie nowe podejścia/cele terapeutyczne
mogłyby być najbardziej skuteczne.

15



Komplementarność w chorobach neurodegeneracyjnych

Oczekiwany wpływ:

• Wspieranie współpracy głównych zainteresowanych stron, którymi są
naukowcy akademiccy, pacjenci i grupy działające na rzecz pacjentów, przemysł
i organy regulacyjne, jak również agencje refundacyjne, w celu stworzenia
innowacyjnych metodologii badań odpowiednich dla rzadkich chorób.

• Wykorzystanie rosnącej liczby opracowywanych przez europejski przemysł
farmaceutyczny metod terapeutycznych RND

• Rozwijanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania wyników uzyskanych w
projektach dot. choroby Alzheimera i innych chorobach neurodegeneracyjnych

• Stosowanie innowacyjnych podejść w metodologiach badawczych, które będą
wykonywane (analiza biologii systemu; pełne profilowanie biomarkerów
pacjenta; testowanie in vivo mieszanek narzędzi/przeciwciał w określonych
modelach zwierzęcych).



Kontrola zakażeń, w tym szczepionki.

Rozwój innowacyjnej, spersonalizowanej diagnostyki i terapii ukierunkowanej na
pacjenta w prowadzeniu leczenia immunosupresji wywołanej sepsą

Sepsa jest światowym priorytetem w dziedzinie zdrowia i jest przedmiotem
zainteresowania wielu krajów i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Sepsa może doprowadzić do wstrząsu septycznego, niewydolności wielu narządów i
śmierci. Na całym świecie jest około 30 milionów chorych na sepsę rocznie.

Podstawowym celem tego tematu jest opracowanie narzędzi diagnostycznych do
spersonalizowanego leczenia, lepszych rozwiązań terapeutycznych i zmniejszenia
występowania wtórnych zakażeń związanych z opieką zdrowotną oraz zmniejszenie
śmiertelności poprzez:

• Wdrożenie immunologicznego, spersonalizowanego testu diagnostycznego.

• Wprowadzenie innowacyjnych immunomodulatorów w celu przywrócenia
homeostazy immunologicznej.

Należy wykazać wpływ rozwiązań na poprawę wyników pacjentów (dysfunkcja narządów,
niepełnosprawność, śmiertelność, itp.), zmniejszenie liczby powikłań zakaźnych
związanych z opieką zdrowotną oraz obniżenie kosztów opieki zdrowotnej.



Kontrola zakażeń, w tym szczepionki.

Modelowanie wpływu przeciwciał monoklonalnych i szczepionek na
zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Przeciwciała monoklonalne i szczepionki mogą zmniejszać oporność
drobnoustrojów (na leczenie). Metodologia analizy ilościowej jest wyzwaniem.

Celem tematu jest przygotowanie podstaw do modelowania opłacalności
kosztów obciążeń związanych z chorobami i opieką zdrowotną powodowanymi
przez oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe przy zastosowaniu w
lecznictwie ciał monoklonalnych i szczepionek.

Ponieważ dostępnych jest wiele danych, ich pozyskiwanie, selekcja i
przetwarzanie w celu zbadania wpływu przeciwciał monoklonalnych lub strategii
szczepień powinny zostać przeprowadzone poprzez modelowanie
matematyczne, żeby wybrać najlepszą strategię interwencji.



Kontrola zakażeń, w tym szczepionki.

Modelowanie wpływu przeciwciał monoklonalnych (mAb) i szczepionek na
zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Spodziewany wpływ:

• Opracowanie nowych, obiecujących środków do zwalczania infekcji gram-
opornych na antybiotyki,

• Nowe rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne mające na celu poprawę
wyników leczenia pacjentów, zmniejszenie liczby powikłań zakaźnych i
zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku wtórnych zakażeń
związanych z opieką zdrowotną.

• Określenie, gdzie mAbs i szczepionki będą najbardziej użyteczne z punktu
widzenia ekonomiki zdrowia i obciążenia chorobami oraz z największą
szansą na zmniejszenie zużycia antybiotyków i pojawienie się opornych
izolatów

• Uzyskanie nowej wiedzy o roli szczepionek i mAbs w ograniczaniu oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe



Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health), 
badania kliniczne i badania regulacyjne

Data lakes (jeziora danych)

Większość danych dotyczących zdrowia jest generowana poza naukami bio- i
medycznymi, np. elektroniczne karty zdrowia, oświadczenia, biobanki itp.
Ponadto kontrola nad danymi dotyczącymi zdrowia zaczyna przesuwać się w
kierunku pacjenta; inicjatywy technologii medycznych już teraz sygnalizują , że w
przyszłości pacjent będzie miał kontrolę nad danymi i będzie mógł decydować,
jak i z kim się nimi dzielić. Aby poprawić naszą zdolność do łączenia danych z
wielu źródeł i zmaksymalizować generowanie spostrzeżeń na podstawie tych
danych, potrzebujemy wspólnego podejścia, które umożliwi szybkie i skuteczne
łączenie danych do wykorzystania w różnych celach. Podstawowym wymogiem
tego działania jest zapewnienie możliwości wyszukiwania danych, ich
dostępności, interoperacyjności i możliwości ich ponownego wykorzystania
(podstawowe pojęcia znane są jako zasady FAIR).



Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health), 
badania kliniczne i badania regulacyjne

Data lakes (jeziora danych)

Głównymi celami tego tematu są:

1) stworzenie wspólnego zestawu narzędzi do zarządzania i weryfikacji jezior
danych, opracowanie wspólnego i potencjalnie otwartego zbioru narzędzi,

2) porozumienie w sprawie niezbędnych kluczowych ontologii i standardów

3) stworzenie rynku dla zbiorów danych lub danych na poziomie
indywidualnym w celu dalszego zwiększenia płynności danych.

Dzięki pomyślnemu wdrożeniu użytkownicy będą mogli znaleźć dane, uzyskać do
nich dostęp i wykorzystać, jeśli właściciel danych zdecyduje się udostępnić.
Można tego dokonać na poziomie indywidualnym (osobistej dokumentacji
medycznej), na poziomie przedsiębiorstwa (zbiorów danych z firmowego jeziora
danych), lub na poziomie branżowym a nawet globalnym.



Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health), 
badania kliniczne i badania regulacyjne

Personalizowane punkty końcowe

Medycyna personalizowana od wielu lat jest w centrum zainteresowania branży
medycznej i systemów opieki zdrowotnej.

Celem jest osiągnięcie optymalnego wyniku klinicznego poprzez zapewnienie
odpowiedniego leczenia w odpowiedniej dawce i we właściwym czasie dla
konkretnej osoby wykorzystując spersonalizowane punkty końcowe. Oczekuje
się zmniejszenia skutków ubocznych, zmniejszenia liczby nieskutecznych
zabiegów i obciążenia pacjentów, a także obniżenia kosztów i odciążenie opieki
zdrowotnej.

Wspierane będą działania wykorzystujące technologię informacyjną, analizy
oparte na uczeniu się maszynowym w celu stworzenia zdefiniowanych profili
pacjentów, określonych nie tylko na podstawie ich charakterystyki medycznej,
ale także na podstawie ich wyborów i preferowanych rezultatów.



Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health), 
badania kliniczne i badania regulacyjne

Oddawanie pacjentom ich danych z badań klinicznych

Udostępnianie i wtórne wykorzystywanie danych zebranych w ramach badania
klinicznego uczestnikom badania jest nadal rzadkością, a ich zasady nie są
dobrze zharmonizowane w UE.

Celem jest zbadanie głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, w tym złożoności
tworzenia infrastruktury, procesów i wspólnego formatu danych oraz obaw
dotyczących ochrony integralności badania, prywatności i poufności uczestników
badania, utrzymania badania w stanie "ślepej próby" oraz wspierania dalszych
projektów badawczych.

Jest to również temat dla pacjentów i organizacji pacjentów.



Duże zbiory danych (big data), zdrowie cyfrowe (digital health), 
badania kliniczne i badania regulacyjne

Oddawanie pacjentom ich danych z badań klinicznych

Oczekiwany wpływ:
• Gromadzenie i ponowne wykorzystanie danych w systemie centralnym dla pacjentów
• Spójne i przejrzyste ramy dla rozwiązania problemów związanych z prywatnością

danych i integralnością osobistą, nieodłącznie związanych z korzystaniem z kart
zdrowia.

• Umożliwienie pacjentom dostosowania opieki do ich potrzeb i osiągnięcie prawdziwie
personalizowanej medycyny.

• Lepsze stratyfikacja pacjentów
• Lepsza zgodność z leczeniem i ograniczenie stosowania poza wskazaniami

rejestracyjnymi.
• Włączenie cyfrowego podejścia do zdrowia do praktyki klinicznej w celu umożliwienia

medycyny zapobiegawczej i precyzyjnej
• Rozwój i utrzymanie znormalizowanego, solidnego i nowoczesnego zarządzania

danymi
• Opracowanie nowych sposobów pozyskiwania danych, zarządzania procesami i

analizowania ich zgodnie z zasadami etyki, ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych (RODO) i normami bezpieczeństwa



Onkologia

Rzeczywista kliniczna realizacja biopsji płynnej

Biopsja płynna jest obiecującą koncepcją umożliwiającą właściwy dobór pacjenta
i monitorowania choroby w rozwoju leków i w praktyce klinicznej. W niewiele
badaniach klinicznych wykorzystywano biopsję cieczową.

Ogólnym celem tego tematu jest wspieranie rzeczywistych wdrożeń klinicznych
biopsji cieczowych we wskazaniach do leczenia nowotworów stałych.

Celem jest ocena, czy biopsje płynów mogą stać się standardem klinicznym,
który w sposób efektywny kosztowo i bezpieczny przyspieszy proces rejestracji
do badań klinicznych, a także podejmowanie decyzji dotyczących terapii,
umożliwiając tym samym wcześniejsze zmiany w terapii. w porównaniu z
"kryteriami oceny odpowiedzi na leczenie w guzach stałych" (RECIST), w celu
szybkiej reakcji na pojawiającą się oporność na leczenie i zaoszczędzenia
pacjentom czasu na nadmierne leczenie i obciążenie inwazyjnym pobieranych
próbek guza.

Powinno to przyczynić się do przedłużenia przeżycia bez progresji i potencjalnie
całkowitego przeżycia chorych na nowotwory.



Onkologia

Mikrobom

Zmiany w mikrobiomie są związane zaburzeniami zdrowia, takimi jak choroby
zapalne, neurodegeneracyjne, metaboliczne i zakaźne, deficyty żywieniowe oraz
nowotwory.
Pytaniem jest, czy obserwowana "dysbioza mikrobiologiczna" jest przyczyną choroby
czy też jest konsekwencją przystosowania się mikrobów do środowiska choroby. W
przypadku nowotworów, ostatnie badania wykazały istotną korelację między
składem flory jelitowej a skutecznością immunoterapii nowotworowej.
W celu przełożenia nauki o mikrobiomach na rzeczywiste możliwości terapeutyczne
potrzeba:
1) Dobrze kontrolowanych badań klinicznych, dotyczących wpływu manipulacji

mikrobiomami na fenotypy chorób
2) Badań, które połączyłyby hipotezy przedkliniczne dotyczące interakcji między

żywicielem ludzkim a chorobą wywołaną przez drobnoustroje z wynikami klinicznymi
w kohortach osób cierpiących na daną chorobę
Wspierane będą działania na rzecz zrozumienia przyczynowości mikrobiomów
poprzez prowadzenie badań na ochotnikach wysokiego ryzyka rozwoju chorób
przenoszonych przez układ odpornościowy.



Onkologia

Mikrobom

Spodziewany wpływ:

• Lepsze monitorowanie przebiegu choroby

• Właściwszy dobór pacjentów do badań klinicznych

• Poprawa jakości życia, zapobieganie nieodpowiedniemu leczeniu

• Lepsza wiedza na temat mechanizmów oporności guzów

• Lepsze zrozumienie potencjału translacyjnego modeli nowotworów

• Zwiększenie wiedzy na temat interakcji między organizmem człowieka a
drobnoustrojami w zakresie zdrowia i chorób

• Umożliwości określania nowych celów i kombinacji leków, które opóźniają lub
zapobiegają pojawieniu się oporności na leki w przypadku raka

• Opracowanie złotych standardów dla analizy dotyczących jedno-komórkowego
sekwencjonowania danych

• Poprawa jakości opieki poprzez lepsze udokumentowanie świadczeń i wyników
leczenia pacjentów oraz wspieranie decyzji dotyczących zwrotu kosztów



Bezpieczeństwo translacyjne  (lab-pacjent)

Testy farmakodynamicznej interakcji lek-lek dla zwiększenia bezpieczeństwa
działania z wykorzystaniem algorytmów uczących

Rozwój kliniczny zazwyczaj odnosi się do interakcji lek-lek (DDI) z punktu
widzenia metabolizmu w oparciu o informacje in vitro, czasami in silico, a
sporadycznie w późnej fazie badań klinicznych lub nawet po dopuszczeniu do
obrotu, tj. gdy pacjenci są konfrontowani z polifarmacją.

Temat ten będzie wspierał działania dotyczące wyzwań związanych z
zagadnieniami bezpieczeństwa dotyczącymi DDI, które nie tylko dotyczą szlaków
farmakokinetycznych, tj. metabolicznych (głównie enzymów wątrobowych) ale
także występują, gdy leki mają przeciwstawne działanie funkcjonalne (problemy
ze skutecznością), a co ważniejsze, gdy leki mają dodatkowe lub synergiczne
działanie funkcjonalne w szlakach fizjologicznych.



Bezpieczeństwo translacyjne  (lab-pacjent)

Wiwarium cyfrowe

Monitorowanie zwierząt in vivo w badaniach przedklinicznych odbywa się głównie
poprzez obserwację w klatkach, prowadzoną przez osobę prowadzącą hodowlę.
Technologie cyfrowego monitorowania pozwalają na opracowanie nowych metod:
• monitorowania środowiska klatki
• monitorowania zwierząt za pomocą biomarkerów (np.: ruch, tętno, temperatura,

wzorce snu) wykorzystując obserwacje lub urządzeń do noszenia i implanty
• oprogramowania i analizy danych.

Celem tematu jest opracowanie przyszłych narzędzi monitorowania (klatki,
urządzenia noszone na ciele dla dużych zwierząt, czujniki) wspomagających
monitorowanie zwierzęcia i wykrywanie zmian wywołanych przez leki oraz
wygenerowanie danych odpowiednich do wykorzystania w przedklinicznych
badaniach toksykologicznych.
Kolejnym celem jest przyczynienie się do stosowania zasady 3R (ograniczenia,
udoskonalenia i zastąpienia – badań z udziałem zwierząt) w dziedzinie
przedklinicznych badań bezpieczeństwa translacyjnego.



Bezpieczeństwo translacyjne  (lab-pacjent)

Wiwarium cyfrowe

Spodziewany wpływ:

• Ulepszone przedkliniczne modele toksyczności

• Zmniejszenie ryzyka, jakie stwarzają dla pacjentów interakcje lekowe

• Zmniejszenie zależności od modeli zwierzęcych - udoskonalenie
przedklinicznych badań bezpieczeństwa

• Zwiększenie możliwości rozwoju kandydatów na leki (cząsteczek)



Ułatwianie dotarcia do pacjentów w Europie z terapią rzadkich chorób 
(w tym z produktami medycznymi terapii zaawansowanej)

Ocena wyników klinicznych (COA) w chorobach rzadkich

Agencje regulacyjne zasygnalizowały znaczenie uwzględnienia oceny wyników
klinicznych (COA) w ramach opracowywania leków, szczególne w przypadku
rzadkich chorób.

W interesie lepszego i szybszego rozwoju produktów leczniczych stosowanych w
rzadkich chorobach, w ramach tego tematu wspierane będą działania na rzecz
skonsolidowanych i skoordynowanych wysiłków zmierzających do tworzenia i
zatwierdzania przez wiele zainteresowanych stron (w tym agencje regulacyjne)
odpowiednich do celu produktów dostosowanych do potrzeb COA.

Plany te powinny obejmować wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO),
obserwatorów (ObsRo), klinicystów (ClinRo), a także performance-outcomes
(PerfO).

Skoordynowane i oparte na współpracy działania z udziałem organizacji
pacjentów, klinicystów, akademickich ośrodków medycznych, przemysłu,
organów regulacyjnych i płatników stworzyłby możliwości przyspieszenia
opracowywania i zatwierdzania leków.



Ułatwianie dotarcia do pacjentów w Europie z terapią rzadkich chorób 
(w tym z produktami medycznymi terapii zaawansowanej)

Defragmentacja i skrócenie diagnostyki rzadkich chorób za pomocą
przesiewowych badań genetycznych i technologii cyfrowych

Leczenie rzadkich chorób jest znacznie utrudnione przez opóźnioną diagnozę.

Wiele rzadkich chorób powoduje postępujące zwyrodnienia, dlatego wczesna
diagnoza jest kluczowa. Ponadto rzadkie choroby charakteryzują się dużą
różnorodnością dolegliwości i objawów, które różnią się nie tylko w zależności od
choroby, ale również między pacjentami cierpiącymi na tę samą chorobę
(zespół). Objawy te mogą być również i często są bardzo powszechne. W sumie
prowadzi to do długiej i uciążliwej drogi diagnozowania, która, jak stwierdzono,
trwa średnio 8 lat i często jest skomplikowana z powodu błędnej diagnozy i
nieskutecznego leczenia, co pociąga za sobą duże koszty ludzkie i społeczne.



Ułatwianie dotarcia do pacjentów w Europie z terapią rzadkich chorób 
(w tym z produktami medycznymi terapii zaawansowanej)

Defragmentacja i skrócenie diagnostyki rzadkich chorób za pomocą
przesiewowych badań genetycznych i technologii cyfrowych

Temat ten ma na celu zajęcie się luką w diagnostyce, a w szczególności :

(a) Zbadanie potencjału nowopowstałych genetycznych badań przesiewowych w
kierunku rzadkich chorób.

(b) Wyposażenie pary pacjent/lekarz w sztuczną inteligencję/bazę danych
fenotypowych w celu zwiększenia zrozumienia choroby, opracowania
algorytmów diagnostycznych i chorobowych oraz identyfikacji biomarkerów w
przedklinicznym i wczesnym stadium choroby.



Ułatwianie dotarcia do pacjentów w Europie z terapią rzadkich chorób 
(w tym z produktami medycznymi terapii zaawansowanej)

Defragmentacja i skrócenie diagnostyki rzadkich chorób za pomocą przesiewowych
badań genetycznych i technologii cyfrowych

Spodziewany wpływ:

• Wczesne wykrywanie i krótsza droga diagnostyki

• Wczesna interwencja, doradztwo genetyczne (np. planowanie rodziny)

• Lepsze wyniki kliniczne i ukierunkowane na pacjenta

• Upodmiotowienie pacjenta w celu uzyskania trafniejszego wnioskowania

• Zmniejszenie nieefektywności opieki zdrowotnej

• Udostępnienie projektów i zapewnienie lepszych danych epidemiologicznych

• Oszczędność kosztów dla systemu opieki zdrowotnej

• Lepszy i szybszy rozwój produktów leczniczych

• Tworzenie sposobów na przyspieszenie opracowywania i zatwierdzania leków

• Wspieranie terapii COA (clinical outcomes assesments) np. chorób nerwowo-
mięśniowych może być ważnym modelem dla dalszych działań w innych rzadkich
chorobach.



Restricted Call to maximise the impact of IMI2 JU objectives 
and scientific priorities

IMI może uruchomić specjalny, ograniczony konkurs (byłby to prawdopodobnie
Call 23) , podobne do IMI2 - Call 19

Ostateczna decyzja zostanie podjęta orientacyjnie w drugim kwartale 2020 r., po
analizie wyników IMI2 -Call 19.

Budżet – 20 mln. euro

Konkurs skierowany do realizowanych już projektów, aby wesprzeć ich wdrożenie
i/lub upowszechnienie.

W treści (odpowiednich) tematów wcześniejszych konkursów zapisano:

Potential applicants must be aware that the Innovative Medicines Initiative 2
(IMI2) Joint Undertaking may, if exceptionally needed, publish at a later stage
another Call for proposals restricted to the consortium already selected under
this topic in order to enhance and progress the results and achievements by
extending action duration and funding. The consortium will be entitled to open
to other beneficiaries as it sees fit.



Polecane strony

Portal uczestnika - SEDIA

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Inicjatywa Leków Innowacyjnych IMI

https://www.imi.europa.eu/

Horyzont Europa

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-
framework-programme_en
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

KPK PB UE

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Tematyka dotycząca Zdrowia 

Ewa Szkiłądź 

kom. +48 500 207 844
Ewa.szkiladz@kpk.gov.pl

Anna Dziubczyńska-Pytko

Anna.Dzubczynska-Pytko@kpk.gov.pl

Kom. +48 502 052 237

Joanna Niedziałek

Joanna.Niedzialek@kok.gov.pl
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