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1. Svarstytas klausimas:
IMI2 States Representative Group & Scientific Committee bendras posėdis, skirtas informuoti apie
Inovatyvių Medicinų Iniciatyvos įgyvendinimo eigą, nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus 2020
metams, kurie derėtų su Europos Komisijos DG SANTE bei Europos farmacijos pramonės ir
asociacijų federacijos (The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)
prioritetinėmis kryptimis bei valdybos raportavimas SRG ir IMI programos ofiso einamoji ataskaita.
2. Svarstytas klausimas:
Tarpsektorinė partnerystė sveikatos srityje Horizon Europe programoje. Politikos ir teisinių aspektų
aptarimas su Europos komijos pareigūnu.
3. Svarstytas klausimas:
Strateginių IMI būsimų šaukimų aptarimas moksliniu atžvilgiu. Darbo plano nustatymas.
4. Svarstytas klausimas:
Sveikatos sistemos profesionalų/gydytojų įtraukimas į tyriamąsias veiklas nacionaliniu/regioniniu
lygiu.

4. Posėdžių eigos apibendrinimas:
▪ Report from the last IMI2 Governing Board meeting, including feedback from SRG comments;
▪ Progress report from IMI Programme Office, including update on Patient pool of experts;
▪ Presentation of EDHEN project;
▪ Election of the SRG Chair and Vice Chair;

▪ Update on IMI2 Scientific Priorities 2020 and SGG activities;
▪ Cross-sectorial partnership in Health under Horizon Europe;
▪ Scientific priorities;
▪ Strategic matters;
▪ Stakeholder involvement;
▪ Synergies between the IMI2 advisory boards.

5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
Nuspręsta įtraukti daugiau IMI projektų vertinimo priemonių (iki šiol buvusi priemonėpublikacijos): išorinis pacientų įsitraukimas, socialinės ekonomijos įtaka (aplinka, darbas ir t.t.).
Nuspręsta pritraukti SME partnerių kaip serviso duomenų apdorojimo tiekėjų į European Health
Data & Evidence Network ekosistemą.
EFPIA nusprendė netaikyti jokių rinkliavų asocijuotiems partneriams. Lietuvos kompanijos
raginamos prisijungti prie EFPIA tinklo tikslu būti atsovaujamiems EFPIA ir priklausyti
didžiausiam Europoje farmacijos įmonių tinklui.
Nuspręsta plėsti IMI veiklos sritis: nuo farmacijos iki medtech (devices, wearable tools ir t.t.).
IMI įvykdys sveikatos ekonomistų, mokėtojų, pacientų apklausą dėl finansuotų projektų poveikio.
Mokslinis IMI2 komitetas, vertindamas paraiškas, tam tikrais reikalingais atvejais gali kviesti
išorinius vertintojus (external evaluators) su atitinkama kompetencija, kurių balai įtraukiami į
galutinį paraiškos vertinimą.
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.
Numatytas sekantis posėdis 2020 m. vasario mėn. 4d.

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
Išskirti prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų sritis pagal IMI mokslinio komiteto paskelbtąsias
sekančiai IMI3 programai.
Skatinti mokslininkų grupių aktyvų įsitraukimą į duomenų aptarimo ir informacijos dalinimosi
procesą “1+ Million Genomes” iniciatyvoje.
Remiantis partnerės šalies Vokietijos pavyzdžiu skatinti suinteresuotų šalių dalyvavimą IMI
programoje Lietuvoje bei jungimąsi prie konsorciumų, rengiant Lietuvoje internetinius seminarus
apie būsimus šaukimus, diskutuojant su suinteresuotomis šalimis dėl būsimų šaukimų, rengiant
paraiškų rengimo ir pateikimo dirbtuves.
Diskusija dėl Lietuvos strategijos ir prioritetinių krypčių IMI3 industrijos atžvilgiu: nauda, poreikis,
prioritetinės kryptys.

Lietuvos įmonių ir akademijos aktyvus prisijungimas prie European Research Infrastructure tinklo –
rekomendacija.
Suinteresuotąsias šalis teikti paraiškas IMI2 grantams ir ieškantiems partnerių, prisijungti prie
European Health Data & Evidence Network, kuris vienija IMI2 22 partnerius – rekomendacija.

7. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):
Posėdžių darbotvarkė;
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
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