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JAKIE SĄ CELE PROGRAMU INNOMED?
Podstawą prawną ustanowienia programu sektorowego INNOMED jest art. 30 ust.1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Główne cele Programu:
Cel główny: „podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrost dostępności
leków generycznych dla chorych na nowotwory w Polsce”
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby opracowywanych i wdrożonych technologii w obszarze
innowacyjnej medycyny.
2. Zwiększenie wydatków przedsiębiorstw z branży innowacyjnej medycyny na badania
naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce i zdrowiu społeczeństwa.
3. Wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i jednostkami badawczymi
sektora publicznego w zakresie innowacyjnej medycyny.
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DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM INNOMED?
Program jest skierowany do podmiotów podejmujących działania badawcze
i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie:

a) poszukiwania nowych leków innowacyjnych;
b) rozwoju innowacyjnych leków i terapii;
c) personalizacji terapii i prewencji;
d) innowacyjnych technologii leków generycznych,

CELE PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI
Celem badania było przeprowadzenie oceny założeń Programu w ramach
ewaluacji ex ante, w tym:
a) określenie, na ile przewidywane w programie kierunki i narzędzia wsparcia
są adekwatne z punktu widzenia możliwości stworzenia trwałych
fundamentów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w sektorze nowych
technologii medycznych;
b) ocena potencjalnej efektywności wsparcia udzielonego beneficjentom:
jednostkom organizacyjnym działającym na rzecz współpracy nauki
z gospodarką;
c) rekomendacje dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie
planowania i przygotowywania nowych programów ukierunkowanych
na wdrożenia i komercjalizację.

KRYTERIA EWALUACJI
Kryteria ewaluacji:
1. Trafność – założeń programu w stosunku do adresowanych potrzeb
w obszarach nauki i gospodarki oraz potrzeb polityki społecznej w obszarze
zdrowia oraz trafność założeń programu w stosunku do celów polityki
naukowej i polityki innowacyjności
2. Skuteczność – rozumiana jako możliwość osiągnięcia zakładanych celów
Programu, oceny kwantyfikacji celów programu oraz proponowanego
systemu wskaźników produktu, rezultatu i wpływu.

METODOLOGIA BADANIA
Przyjęte w badaniu metody to:
• Metody monograficzne
analiza dokumentów programu oraz ich analiza porównawcza w odniesieniu do
założeń polityki innowacyjnej i naukowej kraju,

• Metody społecznych badań jakościowych
wywiady ITI - przeprowadzone zostały wywiady telefoniczne z potencjalnymi
beneficjentami Programu INNOMED, takimi jak: firmy farmaceutyczne, jednostki
naukowo-badawcze, uczelnie wyższe,
• Metody heurystyczne
panel ekspertów – w panelu uczestniczyli eksperci w zakresie neurobiologii
molekularnej, technologii leków, farmakologii klinicznej oraz medycyny
farmaceutycznej,
• Metody logiczne
analiza SWOT Programu
analiza ryzyka
matryca logiczna

WNIOSKI Z BADANIA
1.

Założenia Programu Sektorowego INNOMED a cele polityki naukowej,
zdrowotnej oraz polityki innowacyjności Państwa.

Program sektorowy INNOMED jest spójny z celami polityki naukowej,
zdrowotnej oraz polityki innowacyjności Państwa. Pomimo, że analizowane
dokumenty nie wskazują bezpośrednio na konieczność podjęcia prac nad
nowymi lekami przeciwnowotworowymi, cele programu są zbieżne i
komplementarne wobec Krajowego Programu Badań oraz Narodowego
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

WNIOSKI Z BADANIA
2. Założenia i cele Programu INNOMED wobec wyzwań, przed którym stoi
polski system ochrony zdrowia oraz dziedziny medycyny jaką jest onkologia.
Cele programu INNOMED, związane przede wszystkim z opracowaniem
i wdrożeniem nowych, innowacyjnych metod terapii i leków nie w pełni wpisują
się w główne wyzwania w dziedzinie leczenia chorób nowotworowych w Polsce.
Najpoważniejsze i najbardziej pilne wyzwania stojące przed polską onkologią
związane są z jej słabościami systemowymi i organizacyjnymi, nie zaś brakiem
wiedzy lub sposobów leczenia raka.

WNIOSKI Z BADANIA
3. Program Sektorowy INNOMED wobec celów i priorytetów polityki ochrony
zdrowia i polityki naukowej Unii Europejskiej.
Działalność badawczo-rozwojowa wspierana i współfinansowana przez kraje UE
ukierunkowana jest głównie na obszarach prewencji, profilaktyce i diagnostyce,
zidentyfikowanych jako te, w których postęp może przynieść znaczącą poprawę
stanu zdrowia społeczeństw. Badania nad innowacyjnymi lekami dla osób już
chorych na raka nie w pełni wpisują się w strategię UE, ponieważ zdaniem
ekspertów dokonanie zasadniczego przełomu w tej dziedzinie wymaga
ogromnych nakładów finansowych oraz czasu.

WNIOSKI Z BADANIA
4. Powiązana tematycznie Programu Sektorowego INNOMED z innymi programami lub
przedsięwzięciami o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
Programy krajowe:

Istnieje ryzyko wystąpienia podwójnego finansowania projektów realizowanych
w ramach programów INNOMED i STRATEGMED. Koniecznością jest wytyczenia
jasnej i klarownej linii demarkacyjnej pomiędzy programami.
Programy międzynarodowe:
• 7 Program Ramowy (7PR) na rzecz badań i rozwoju technologicznego
W ramach programu realizowane są projekty w ramach konsorcjów, współfinansowane przez Komisję
Europejską. Tematyka projektów jest bardzo zróżnicowana, istnieją projekty z dziedziny onkologii,
najczęściej skoncentrowane na badaniach podstawowych.
• Innovative Medicines Initiative (IMI)
IMI kierunkuje swoje badania przede wszystkim na rozwój już istniejących leków, np. sposobów ich
wytwarzania lub personalizacji terapii, celem nie jest natomiast opracowanie całkowicie nowych
cząsteczek. Efekty podejmowanych prac powinny możliwie szybko zostać wdrożone do praktyki
rynkowej. Okres trwania projektów jest bardzo podobny do programu INNOMED, wynosi około 5 lat.

WNIOSKI Z BADANIA
6. Realizacja programu a możliwość wprowadzenia na rynek nowych technologii
i produktów
• w ramach dostępnych w programie środków oraz przewidzianym okresie realizacji projektów nie jest
możliwe opracowanie całkowicie nowych cząsteczek o działaniu przeciwnowotworowym,
• zdaniem ekspertów przedmiotem prac badawczo-rozwojowym w ramach Programu powinny być
produkty dotyczące personalizacji terapii, ponieważ środki finansowe oraz czas potrzebny do ich
opracowania są zbieżne z charakterem oferowanego wsparcia,

• w ramach programu finansowane powinny być tylko takie projekty, które ze względu na już
posiadaną wiedzę o potencjalnych produktach medycznych będą mogły być wprowadzone do praktyki
klinicznej bądź produkcji w okresie trwania programu (10 lat).

Efektami prac badawczych podejmowanych w ramach Programu powinno być produkty
takie jak:
 leki generyczne
 testy diagnostyczne
 spersonalizowane ścieżki terapii
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W sprawach związanych z niniejszym raportem
lub innymi ewaluacjami prosimy o kontakt
Z Panią dr Agnieszką Tokaj-Krzewską
Kierownikiem Sekcji Studiów, Analiz i Ewaluacji
NCBR

Tel.: (22) 39 07 130
E-mail: agnieszka.tokaj-krzewska@ncbr.gov.pl
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