Megjelentek az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2)
pályázati felhívásai
Az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) Governing Board 2014. július 9-én közzétette az első
pályázati felhívását és kapcsolódó dokumentumait.
IMI 2 - Call 1
Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM)
Discovery and validation of novel endpoints in dry age-related macular degeneration and diabetic
retinopathy
Határidő: 2014. november 12.
A felhívás és kapcsolódó dokumentumok:
the Call text and the corresponding Call Fiche
the IMI2 Manual for evaluation, submission and grant award
the IMI2 evaluation criteria
the IMI2 proposal template
a summary of the most relevant provisions for participating in IMI2 actions
the IMI2 model grant agreement
A dokumentumcsomag elérhető és egyben letölthető az alábbi linken: IMI2 – Call 1 dokumentumcsomag
ZIP (2 916 KB)
Az IMI webinárokat is rendez a felhívás témáinak kapcsán július 11- 15 között, ahol a különböző
szabályozásokra is kitérnek. A bekapcsolódáshoz regisztráció szükséges.
Webinar – további információ és regisztráció
Az IMI a partnerkereséshez külön weboldalt is biztosít.
Az Innovatív Gyógyászati Kezdeményezések 2 (IMI 2) elnevezésű közös technológiai kezdeményezés
célja az új generációs gyógyszerek pl. új antibiotikumok kifejlesztésének támogatása.
Az IMI 1 tapasztalataira építő 2014-től induló új kezdeményezésben KKV-k, egyetemek, kutatóintézetek,
kórházak, valamint gyógyszeripari nagyvállalatok vehetnek részt Európa egészségügyi kihívásainak
leküzdése, valamint az európai gyógyszeripar nemzetközi versenyképességének növelése érdekében.
Az IMI 2 kezdeményezés tervezett futamideje 2014-től 10 év.
Az előterjesztett teljes költségvetés 3,3 milliárd euró. Ehhez az Európai Unió 1,6 milliárd eurós
támogatással járul hozzá a Horizont2020 keretprogram költségvetéséből, valamint az Európai
Gyógyszer-előállítók Szövetsége (EPFIA) 1,6 milliárd természetbeni juttatással támogatja a
kezdeményezés sikerességét. Az együttműködést támogatandó más élettudományi iparágak is tervezik
jövőbeli hozzájárulásukat 225 millió euró összegben, abban az esetben, ha tagokként vagy partnerekként
csatlakoznak a kezdeményezéshez a különálló projektekben.
Az IMI figyelemfelkeltő szórólapja is letölthető.
További információ a pályázatokról, továbbá a pályázás folyamatáról és a pályázatok elbírálásáról az
alábbi oldalon olvasható:
http://www.imi.europa.eu/content/home

