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□ Tyrėjas
□ Mokslo vadybininkas
Institucija
Kauno technologijos universitetas
Posėdžio institucinė forma
15th IMI2 JU States Representative Group meeting
Posėdžio vieta ir laikas

Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brussels, Belgium.
Vizito data: 2019 m. balandžio 10-11 d.

1. Svarstytas klausimas:
IMI2 States Representative Group posėdis, skirtas informuoti apie Inovatyvių Medicinų Iniciatyvos
įgyvendinimo eigą, nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus 2019-2020 metamd, kurie derėtų su
Europos Komisijos DG SANTE bei Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (The
European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) prioritetinėmis kryptimis.
2. Svarstytas klausimas:
EU13 dalyvavimo palaikymas IMI programoje. Vengrijos patirtis IMI programoje. Centrinės ir ir
Rytų Europos dalyvvaimas IMI projektuose.
3. Svarstytas klausimas:
Partnerystės Horizon Europe programos metu. Politikos ir teisinių aspektu aptarimas.
4. Svarstytas klausimas:
Industrijos, atstovaujama EFPIA, vizija IMI programos rėmuose.

4. Posėdžio eigos apibendrinimas:
▪Report from the last IMI2 Governing Board meeting
▪Progress report from IMI Programme Office
▪Supporting EU13 particiaption
▪Update on IMI pool of Patient experts
▪Update on IMI2 Scientific Priorities 2019-2020 and SGG activities
▪Partnerships under Horizon Europe

5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Tęsti IMI3 iniciatyvą: derybos dėl finansavimo su taryba ir EP iš Horizon Europe programos.
Konkurencijos užtikrinimas IMI kvietimams ir sąžiningas projektų finansavimo procesas iš IMI.
Nutartos 18 ir 19 šaukimų prioritetinės kryptys.
Numatytas sekantis posėdis 2019 m. spalio mėn.

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Išskirti prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų sritis pagal IMI mokslinio komiteto paskelbtąsias.
Skatinti mokslininkų grupių dalyvavimą IMI.
Susitikimas su IMI biuro atstovais.
Diskusija dėl Lietuvos strategijos ir prioritetinių krypčių IMI3.

7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžio darbotvarkė;
Dalyvių sąrašas;
Kvietimas.

8. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, mokslo laipsnis institucija, pareigos, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas):
Solventa Krakauskaitė, Kauno technologijos universitetas, vyresnioji mokslo darbuotoja,
867222409, solkrak@ktu.lt

______

_________ Dalyvio parašas

