
 
 
 
 
 
Notícies de l’Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA Núm. 162     Data: 2 de Juny de 2009 
Informació de la JTI IMI 

 
S’han publicat els resultats de la primera convocatòria de la Iniciativa Tecnològica 
Conjunta (JTI) “Innovative Medicines Initiative” (IMI). Com segurament ja deveu conèixer, 
aquesta iniciativa és una associació pública i privada entre la indústria farmacèutica 
representada per la Federació Europea d’Indústries i Associacions Farmacèutiques (EFPIA) i 
les Comunitats Europees representades per la Comissió Europea, amb l’objectiu principal 
d’ajudar a Europa a recuperar el lideratge mundial en la investigació farmacèutica per al 
benefici de l’economia i de la societat, mitjançant l’eliminació dels embussos en el procés 
actual de desenvolupament de medicines. 
 
Podeu consultar la notícia de premsa a l’enllaç següent:  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/802&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 
i les dades dels projectes seleccionats a l’enllaç: 
http://www.imi.europa.eu/docs/imi-1st-call-selected-projects-abstracts_en.pdf 
 
D’altra banda, la propera convocatòria d’IMI (el programa de treball de la qual es troba 
ara mateix en fase d’elaboració) es publicarà previsiblement al mes de setembre de 2009. 
Encara que no es coneixen els detalls definitius, podeu consultar algunes indicacions a 
l’enllaç següent: 
http://www.imi-
europe.org/Lists/IMIPublicationDocuments/Scientific%20Priorities%202009%20publication_5
May09_clean.pdf 
**** 
Se han publicado los resultados de la primera convocatoria de la Iniciativa Tecnológica 
Conjunta (JTI) “Innovative Medicines Initiative” (IMI). Como seguramente ya sabréis, esta 
iniciativa es una asociación público-privada entre la industria farmacéutica representada por 
la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) y las 
Comunidades Europeas representadas por la Comisión Europea, con el objetivo principal de 
ayudar a Europa a recuperar el liderazgo mundial en la investigación farmacéutica para el 
beneficio de la economía y de la sociedad, mediante la eliminación de los atascos en el 
proceso actual de desarrollo de medicinas. 
 
La nota de prensa está disponible en el enlace siguiente: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/802&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en 
y los datos de los proyectos seleccionados en el enlace: 
http://www.imi-
europe.org/Lists/IMIPublicationDocuments/Scientific%20Priorities%202009%20publication_5
May09_clean.pdf 
 
Por otra parte, la próxima convocatoria de IMI (cuyo programa de trabajo se encuentra 
ahora mismo en fase de elaboración) se publicará previsiblemente en el mes de septiembre 
de 2009. Aunque no se conocen los detalles definitivos, están disponibles algunas 
indicaciones en el enlace siguiente: 
http://www.imi-
europe.org/Lists/IMIPublicationDocuments/Scientific%20Priorities%202009%20publication_5
May09_clean.pdf 
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