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Dne 16. března 2022 se sešla pracovní skupina IGLO Health. Tématem setkání bylo partnerství EDCTP
(European & Developing Countries Clinical Trials Partnership; Partnerství evropských a rozvojových
zemí v oblasti klinického testování), konkrétně třetí verze EDCTP. Pozvání přijal prozatímní ředitel
projektu z ředitelství pro výzkum Evropské komise (DG RTD), Elmar Nimmesgern. Během setkání byla
představena současná formace partnerství a budoucnost spolupráce mezi africkými a rozvojovými
zeměmi.
Předešlá formace partnerství pro globální zdraví EDCTP2 byla založena v roce 2014, celkově byla
financována 814 miliony eur, z toho 684 milionů pocházelo z EU. Dvě třetiny finančních zdrojů putovaly
k zemím v subsaharské Africe, z toho největší část financovala výzkumné granty v Jihoafrické republice.
Vedle výzkumných grantů financovala EDCTP také budování kapacit, klinické testování a stipendia.
Dřívější formace partnerství, EDCTP2, předcházela díky svým projektům tuberkulóze u novorozenců a
přenosům viru HIV z matky na dítě. S ohledem na předchozí formaci bude současné partnerství
pokračovat ve výzkumu spojeném se vznikajícími epidemiemi a antimikrobiální odolností.
Cíle partnerství jsou nastaveny v souladu se strategií EU pro Afriku a s třetím cílem udržitelného rozvoje
– zmírnění infekčních nemocí a zvýšení zdravotní bezpečnosti v subsaharské Africe a zbytku světa. Mezi
specifické cíle patří také pokrok v boji s infekčními nemocemi, a to prováděním klinických studií v
subsaharské Africe, zesílení výzkumných a inovačních kapacit, zjednodušení mezinárodní spolupráce
uvedením společné strategické výzkumné a inovační agendy (SRIA) a závěrem zlepšení možnosti
networkingu mezi soukromím a veřejným sektorem.
Elmar Nimmesgern dále představil složení současné formace partnerství EDCTP3. Zakladateli jsou
Evropská komise a asociace EDTCP (ta spojuje evropské a subsaharské státy). Partnery jsou
filantropové, farmaceutický průmysl a třetí země. Financování pochází zejména z EU, ta se podílí na
projektu částkou 0,8 miliardy eur, EDTCP asociace částkou 0,4 miliardy eur a další partneři částkou 0,4
miliardy eur.
V další části setkání byla prezentována možnost spolupráce s dalšími partnerstvími nebo předešlými
projekty, které vznikly v rámci Horizontu 2020 nebo Horizontu Evropa. Konkrétní spolupráce je
například vedena s Inovativní iniciativou pro zdraví (IHI) na poli výzkumu tuberkulózy. Další možností
spolupráce je vývoj výzkumných aktivit komplementárních s iniciativou Tým Evropa, ta má za cíl
zpřístupnit vakcíny, léčiva a zdravotnické technologie v Africe.
Pracovní program partnerství je právě připravován na základě strategické výzkumné a inovační agendy
(SRIA). Jakákoliv témata bohužel nemůžou být zmíněna. Jednotlivé výzvy budou oznámeny online 10.
května v rámci zahájení EDTCP3, poté budou následovat infodny s informacemi ke konkrétním výzvám.
Pravidla pro způsobilost jsou stejná jako pro účast v Horizontu Evropa.
V současné době je v rámci partnerství vyhlášena výzva pro účast ve skupině stakeholderů, která bude
mít za úkol poskytovat informace o vědeckých, strategických a technologických prioritách, kterými se

má partnerství EDCTP3 zabývat. Výzva je otevřená do 20. dubna 2022 a můžete ji najít v tomto odkazu
na stránky EDCTP.

Q&A:
Q: Jednou ze změn v rámci partnerství je možnost pobírat příspěvky od soukromích entit. Máte
s těmito donory dobrou zkušenost?
A: Prozatím máme zkušenost s nadací manželů Gatesových. Doposud můžeme mluvit jen o dobrých
zkušenostech a to i v rámci jiných partnerství a s jinými donory. Znamená to pro nás nejen nového
partnera, se kterým můžeme spolupracovat, ale také jím nabyté zkušenosti nebo účast v podobných
programech, na kterých můžeme stavět. Například programy týkající se infekčních chorob, do těch
v současnosti naši partneři přinášejí zkušenosti z předešlých programů, se kterými v rámci našeho
partnerství hledáme průnik.
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