KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS
PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

Program

Horizon 2020

Pályázat megnevezése
(magyar)

Klinikai kutatás a regeneratív orvoslás témakörben

Pályázat megnevezése (angol)

Clinical research on regenerative medicine

Pályázat kódja

SC1-PM-11-2016-2017

Általános információk
Célok
A regeneratív orvoslás területén rendelkezésre álló alapvető tudás klinikai gyakorlatba való
átültetését gyakran akadályozza a klinikai tesztelés megkezdésének nehézkessége, valamint
hogy az új terápiák biztonságának, hatékonyságának és hatásuk megismételhetőségének
igazolására speciális kutatások lefolytatása szükséges. Mi több, kipróbált üzleti és szabályozó
modellek hiányában a regeneratív orvoslás területén ezen lépések ﬁnanszírozására nagyon
kevés lehetőség nyílik. A klinikai kutatások ezen akadályainak legyőzése, valamint új
regeneratív terápiák lehetőségeinek meghatározása komoly kihívás.

Támogatott tevékenységek

A regeneratív orvoslás területén rendelkezésre álló alapvető tudás
klinikai gyakorlatba való átültetését gyakran akadályozza a klinikai
tesztek megkezdésének nehézkessége, valamint hogy az új
terápiák biztonságának, hatékonyságának és hatásuk
megismételhetőségének igazolására speciális kutatások
lefolytatása szükséges. Mi több, kipróbált üzleti és szabályozó
modellek hiányában a regeneratív orvoslás területén ezen lépések
ﬁnanszírozására nagyon kevés lehetőség nyílik. A klinikai kutatások
ezen akadályainak legyőzése, valamint új regeneratív terápiák
lehetőségeinek meghatározása komoly kihívás.
A jelen pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatoknak olyan
regeneratív terápiák vonatkozásában kell megvalósulniuk, amelyek
a klinikai kutatásra kész állapotban vannak, és a megvalósítás
során egy meghatározott klinikai kipróbálási szakaszra kell
fókuszálniuk. A klinikai kutatás bármely fázisa pályázható, habár
előnyt élveznek a késői fázisra vonatkozó pályázatok. A pályázatok
központi elemének a klinikai kutatásnak kell lennie. A tervezett
klinikai munkák igazolására az I. kutatási fázisra vonatkozó
pályázatoknak megfelelő preklinikai és toxikológiai adatokat, a
későbbi kutatási fázisokra vonatkozó pályázatoknak megfelelő
előzetes eredményeket kell tartalmazniuk.
A pályázatokhoz csatolni kell a klinikai kísérletekre vonatkozó
engedélyeket, etikai jóváhagyásokat is , vagy igazolni kell, hogy az
engedélyezési eljárás megkezdődött, és a jóváhagyások hamarosan
rendelkezésre állnak. Azon pályázatok élveznek előnyt, amelyek a
legközelebb állnak a klinikai kísérletek megkezdésének
engedélyezéséhez. Tekintettel arra, hogy a fő cél új regeneratív
terápiák tesztelése, a pályázatok bármely betegségre vagy
körülményre vonatkozhatnak, de a választást indokolni szükséges.
A pályázóknak azt is igazolniuk kell, hogy a pályázattal érintett
terápia miért minősül regeneratív terápiának, és miért jelent új
megközelítést a már létező kezelésekhez képest. Amennyiben
releváns, a nemek közötti különbségek is vizsgálandók. A
regeneratív orvoslás területének szélesebb lefedettsége érdekében
a benyújtott pályázatoknak ﬁgyelembe kell venniük a Horizont
2020 program jelen témájának keretében korábban támogatott
projekteket is.
A pályázati felhívás keretében megvalósuló projektek esetében 4 –
6 millió EUR támogatás biztosítja a megfelelő projektméretet. Azon
pályázatokat sem utasítják el, amelyek ettől eltérő összegű
támogatási igényt tartalmaznak.
Várt hatások
• Eredmények felmutatása a klinikai regeneratív medicina területén
megvalósított kutatás segítségével, amely hozzájárul ahhoz, hogy
az új terápiák biztonságosan érjenek a tesztelés, illetve orvosi
gyakorlat következő szintjére
• Az európai regeneratív medicina növekedésének illetve
versenyképességének elősegítése, a kis- és középvállalkozások,
valamint az ágazathoz kapcsolódó ipar részvételével
• Európa, mint az új terápiák fejlesztéséhez választott helyszín
vonzerejének növelése
• Az alapkutatás terén már megtörtént befektetéseknek a
regeneratív medicina területére való beemelése
• A jelenleg kezelhetetlen betegségek számára új megközelítések
kifejlesztése

Kedvezményezett

• Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont)
• Nagyvállalat
• Mikro-, kis- és középvállalkozás
• Non-proﬁt szervezet (civil szervezet)
• Non-proﬁt szervezet (állami fenntartású intézmény)
• Egyházi jogi szervezet
• Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Részvételi forma

Konzorciumban történő pályázás

Konzorcium

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból
vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Támogatott projektek várható
száma

5-7

Pénzügyi információk
Teljes keret

30.000.000 EUR

EU hozzájárulás projektenként
(max.)

6.000.000 EUR

Támogatási intenzitás

100%

Támogatási forma

Vissza nem térítendő

Elszámolható közvetett költségek

A közvetlen költségeket kiegészíti a közvetett költségek átalányalapú támogatása, melynek mértéke a közvetlen költségek 25%ával egyezik meg. Az átalány alvállalkozói teljesítményre nem
igényelhető.
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