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Szanowni Pąństwo,

mEąc na wzg|ędzie potrzebę rozwoju metod alternatywnych oraz upowszechniania wiedzy

o nich w Polsce, jak ľównież kierując się swoimi kompetencjami nadanymi jej przez

pľawodawcę ustawą z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie nłieľzqt wykorzysýwanych

do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015, poz. 266 ze Zm.; dalej ,,ustawď'),

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwíerzętach (KKE). zainicjowała

powstanie platfoľmy współpracy koordynującej działania w tym zakresie. Inicjatywa ta

spotkała się z dużym poparciem środowiska, które podobnie jak KKE identyfikuje powaŻną

potrzebę dynamizacji tego obszaru, co zaowocowało włączeniem się w prace sieci wielu

przedstawicieli nauki i administracji.

Jak juŻ informowaliśmy, więcej informacji na temat dział'anía Platfoľmy współpracy _ sieci

metod alteľnatywnych dostępnych jest na stronie internetowej KKE:

na-

zvłierzętach, na której publikowane są równieŻ matenały đotyczące metod alteľnatywnych.

Strona tabędzie systematycznię aktualizowana, dlatego zachęcamy do jej odwiedzania.

Jeđnocześnie KKE pľagnie przekazać Państwu informacje, jakie udało się uzyskać podczas

korespondencji prowadzonejprzez KKE oraz członków Platformy zrőznymi oľganami.

Po pieľwsze należy wskazaó, że opracowanie metod alteľnatywnych wpisuje się w programy

realizowane w ramach Horyzontu 2020, jak również mogłoby być realizowane w ramach

pr'ogl'alllu sektoľowego NCBR IlľttrNęul'tlPhatrn, któľcgtt agcrlda baúawaza 'zawięra zakr'es

tematyczny: Rozwój narzędzi wspierających badania nad prođuktami,Ieczĺiczymi. W ramach

tego obszaru przewiduje się realizację prac związanych z zagadnieniami: rozwőj narzędzi

i testów do prowadzeniabadań pľzedklinicznych,faľmakodynamicznych i toksykolo gicznych

niezbędnych w procesie rozwoju nowych leków; nowe modele in vitro i in vivo do badania

bezpieczenstwa i skuteczności terapii. Dodatkowo, w romach horyzontalnych działoń, tokioh
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jak tzw. Projekty Aplikacyjne i tzw. Szybka Ścieżka, Centrum umożliwia dofinansowanie

pľojektów przewidujących innowacje procesowe lub produktowe, bez ograniczen co do

tematyki. W ramach programu Szybka Ścieżka możliwe będzie w przyszłym roku

aplikowanie o środki na prace badauĺczo-rozwojowe takŻe pľzez konsorcja naukowo-

przemysłowe. Zachęcamy đo śledzenia ogłoszen đotyczących tych konkursów.

Ponadto w przyszłym roku NCBR planuje takŻe uruchomienie kolejnego konkursu w ramach

programu Gospostľateg. Instýucje publiczne biorące udziaŁ w projektach Gospostrateg mogą

przyczynić, się do szybszego uruchomienia ewentualnych działafi legislacyjnyc}l, niezbędnych

dla popularyzacji rozwoju metod alternatywnych w Polsce, a takŻe mogą usprawnii

dotychczasowy przepływ informacji pomiędzy organami administracji publicznej,

laboratoriami' środowiskiem naukowym i przemysłowym. Zwracamy teŻ uwagę'

żeuzyskanie wsparcia na opracowanie alteľnatywnych technik prowadzenia badań bezuŻycia

zwierząt jest możliwe w ramach programów,znajdujących się w ofercię NCBR.
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