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Ogłoszenie o otwartym naborze Konsorcjantów nr 1/2021

Zamawiający - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, w związku z planowanym złożeniem do Agencji
Badań

Medycznych

wniosku

na

konkurs

na

niekomercyjne

badania

kliniczne

w obszarze chorób rzadkich - ABM/2021/1 ogłasza, zgodnie z regulaminem konkursu, nabór
potencjalnego konsorcjanta.
I.

CELE:

Celem konsorcjum będzie przeprowadzenie niesponsorowanego badania klinicznego w celu
potwierdzenia bezpieczeństwa i skuteczności terapii fagowej w leczeniu przewlekłego
zapalenia zatok przynosowych u pacjentów z chorobami rzadkimi. Przewidywany całkowity
budżet projektu: 10 mln złotych.
II.

KRYTERIA WYBORU:

Wymagane kryteria obligatoryjne potencjału Konsorcjanta:
1. potencjał naukowy podmiotu z zakresu leczenia zapalenia zatok obocznych nosa
(potwierdzony publikacjami);
2. doświadczenie kliniczne w leczeniu zapalenia zatok obocznych nosa u pacjentów z
chorobami rzadkimi;
3. doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych w tym badań klinicznych
w dziedzinie otolaryngologii;
4. doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Agencji Badań
Medycznych;
5. posiadanie wyspecjalizowanej komórki obsługującej projekty zewnętrzne;
6. posiadanie wyspecjalizowanej komórki dedykowanej planowaniu, uruchamianiu
i wsparciu w realizacji badań klinicznych;
7. posiadanie

kadry

naukowej

w

zakresie

otolaryngologii

(lekarze

specjaliści

z co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego) i farmacji (co najmniej ze
stopniem naukowym doktora i doświadczeniem w zakresie w zakresie farmacji
i technologii postaci leku lub farmacji przemysłowej);
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8. posiadanie zdolności finansowej gwarantującej płynność w zakresie odpowiedniego
finansowania projektu w celu zapewnienia jego odpowiedniej realizacji i dalszego
funkcjonowania co najmniej na poziomie 5 mln zł.
III.

WARUNKI FORMALNE

1. Zgłoszenia w formie szczegółowego opisu potencjału konsorcjanta w zakresie
wszystkich wymaganych kryteriów i potwierdzenie ich spełniania przez osobę
upoważnioną

przez podmiot

należy nadsyłać

drogą e-mailową

na

adres:

clinphage@hirszfeld.pl
2. W przypadku wpłynięcia wielu ofert wybór konsorcjanta (najlepszej oferty) oparty
będzie o analizę jego potencjału.
IV.

WNIOSKI I ZAPYTANIA

Pytania w związku z naborem należy kierować na adres e-mailowy clinphage@hirszfeld.pl lub
pod nr tel. 71 370 99 01 albo 71 370 99 89.
V.

TERMIN NABORU

Termin zamknięcia naboru Konsorcjantów: 29.03.2021 r. do godz. 09:00.
VI.

REGULAMIN

Regulamin

konkursu

ABM/2021/1

oraz

Beneficjent_wielopodmiotowy) wymaganej

wzór

umowy

konsorcjum

(UoD-

przez ABM dostępne są pod adresem:

https://abm.gov.pl/pl/konkursy/aktualne-nabory-1/737,Konkurs-na-niekomercyjne-badaniakliniczne-w-obszarze-chorob-rzadkich-ABM20211.html
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