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AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH
HARMONOGRAM KONKURSÓW
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Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów ABM na rok
2023. W pierwszym kwartale 2023 r. konkurs na utworzenie i rozwój Sieci
Centrów Medycyny Cyfrowej w ramach Centrów Wsparcia Badań
Klinicznych ABM. Kwota alokacji w tym obszarze tematycznym to 300
mln zł. Kolejny konkurs to realizacja badań epidemiologicznych
dotyczących wielochorobowości. w tym obszarze tematycznym, w drugim
kwartale 2023 r., kwota alokacji to 100 mln. zł. Pełen wykaz konkursów i
obowiązujących terminów pod linkiem poniżej:

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1904,Harmonogram-
konkursow-ABM-na-2023-r.html

Konkursy 2023: 29 tematów w klastrze 1
Horyzontu Europa - Zdrowie
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KONKURSY 2023: 29 TEMATÓW W KLASTRZE 1
HORYZONTU EUROPA – ZDROWIE

„Srebrnego Ładu” – opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie w
regionach europejskich

Zdrowia planetarnego: zrozumienia powiązań między degradacją
środowiska a wpływem na zdrowie,
Działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i fizycznego w
zmieniających się środowiskach pracy (miejsca pracy po pandemii),
Skutków zdrowotnych zaburzeń endokrynologicznych wywołanych
przez substancje chemiczne,
Globalnej koordynacji badań nad ekspozomami.

12 stycznia 2023 r. Komisja uruchomiła nabory wniosków w nowych
konkursach w ramach klastra 1 – Zdrowie. Wnioski można składać do 13
kwietnia 2023. Zainteresowanych udziałem w bieżących konkursach
zachęcamy do kontaktu z ekspertami. W 2023 roku uruchomionych zostanie
29 konkursów na kwotę 847 mln euro, łącznie w sześciu kierunkach
badawczo-innowacyjnych:
Wśród konkursów m. in.:

Konkursy w kierunku badawczym Staying healthy in a rapidly changing
society dotyczą:

Budżet: 40 mln euro.
Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Living and working in a health-promoting
environment dotyczą:

Budżet: 103 mln euro.
Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

https://www.kpk.gov.pl/konkursy-2023-w-klastrze-1-zdrowie
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   Informujemy, że uruchomiono V międzynarodowy konkurs w ramach
programu EJP RD pt. „Natural History Studies addressing unmet needs in
Rare Diseases”.
Program EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases – Europejski
wspólny program w obszarze chorób rzadkich) angażuje ponad 130 instytucji
z 35 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków dla
korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze opieki medycznej i
innowacyjnych badań naukowych.
Zakończenie naboru wniosków wstępnych:
·       15 lutego 2023 r.
Zakończenie naboru wniosków pełnych:
·       14 czerwca 2023 r.
Poznaj szczegóły i aplikuj.
https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-rd-v-konkurs-2023

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE: EJP RD 
(V KONKURS 2023)

https://www.kpk.gov.pl/kontakt-3/kontakt-zdrowie
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.kpk.gov.pl/konkursy-2023-w-klastrze-1-zdrowie
https://www.gov.pl/web/ncbr/ejp-rd-v-konkurs-2023


Zasady tworzenia protokołu badania klinicznego – planowanie badania
klinicznego.
Metodologia badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki
w badaniach biomedycznych.
Zakup leku i placebo do badania klinicznego.
Kwestia zwolnienia produktu badanego oraz placebo. Dobra praktyka
wytwarzania (GMP). Osoba wykwalifikowana i jej rola.
Quality – wytyczne dotyczące zapewnienia jakości na wszystkich etapach
procesu rozwoju i rejestracji leków.

Agencja Badań Medycznych w ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych
– rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych
świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej” powstał cykl pięciu webinarów
edukacyjnych obejmujących tematykę badań klinicznych. Materiały zostały
przygotowane przez ekspertów w swoich dziedzinach i służą pogłębianiu
specjalistycznej wiedzy.

Zachęcamy do obejrzenia webinarów pt:
1.

2.

3.
4.

5.

Materiały dostępne są na stronie:

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1897,Edukacyjne-webinary-
tematyczne.html
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AKADEMIA BADAŃ KLINICZNYCH - CYKL WEBINARÓW
EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH BADAŃ KLINICZNYCH

WYBORY DO KRAJOWEJ RADY DIAGNOSTÓW
LABORATORYJNYCH

„W dniach 15-16 grudnia 2022r. odbył się VI Krajowy Zjazd Diagnostów
Laboratoryjnych, w trakcie którego wybrano nowe organy administracyjne
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Z ogromną przyjemnością
pragniemy poinformować, że przedstawicielem z województwa
mazowieckiego do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych została
wybrana dr n. med. Aldona Wierzbicka-Rucińska.”
Serdecznie gratulujemy.

https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1897,Edukacyjne-webinary-tematyczne.html
https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1897,Edukacyjne-webinary-tematyczne.html
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GRANTY I STYPENDIA 
DLA NAUKOWCÓW

BIULETYN INFORMACYJNY
PRZYGOTOWYWANY JEST PRZEZ

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH I
WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

 
TELEFON: 22 815 1

E-MAIL: NAUKA@IPCZD.PL

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN W 2023 ROKU
Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez
Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2023 r. Szczegółowe informacje
na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych
konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu
odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane
przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe,
których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich
zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie
całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w
nich agencje.

Konkursy to: Weave-UNISONO, MINIATURA 7, PRELUDIUM 22, SONATA
BIS 13, MAESTRO 15

Szczegóły dotyczące terminów pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-19-harmonogram-
konkursow

SEMINARIUM PT.: "BADANIA
KLINICZNE W POPULACJI
PEDIATRYCZNEJ"

Antoni Jędrzejowski – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej
Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Celina Bujalska – radca prawny w NGL Legal oraz
Monika Szkop – koordynatorka badań klinicznych w pediatrii w
Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

W dniu 24 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 odbędzie się seminarium
online pt. „Badania kliniczne w populacji pediatrycznej” organizowane
przez Agencję Badań Medycznych.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat rekrutacji
uczestników, prowadzenia procesu udzielania zgody na udział w
pediatrycznym badaniu klinicznym, specyfiki koordynacji badania w
populacji pediatrycznej, a także aktualnych wyzwań związanych z
organizacją badań klinicznych z udziałem dzieci.
Jako prelegenci wystąpią:

Zachęcamy do udziału w seminarium.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie
internetowej:

https://abm.gov.pl/pl/kursy/65k65,Seminarium-pt-Badania-kliniczne-
w-populacji-pediatrycznej.html?sid=f2fc9d97534fc101e841c69bf64db453

https://www.euraxess.pl/pl/poland/praca-granty
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka
http://www.czd.pl/
https://pl-pl.facebook.com/CentrumZdrowiaDziecka/
https://www.linkedin.com/company/ipczd
https://www.instagram.com/centrum_zdrowia_dziecka/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UCDFLNeFQvtVAjoFa6mcVIEg
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-12-19-harmonogram-konkursow
https://abm.gov.pl/pl/kursy/65k65,Seminarium-pt-Badania-kliniczne-w-populacji-pediatrycznej.html?sid=f2fc9d97534fc101e841c69bf64db453

