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GRANTY NA NAUKĘ I BADANIA  / 2019 

Projekty 

ICZMP 

Żródła pozyskiwania finansowania  

 

 

 

A. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 

B.Regionalny Program Operacyjny woj. Łódzkiego 

(RPO WŁ) 

C.Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) 

D.Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

(POWER) 

E. Programy Narodowego Centrum Nauki (NCN) 

F. Agencja Badań Medycznych na etapie zgłaszania 

propozycji 

G.Fundacja Naukowa Polpharmy 

H.Fundacja Nutricia 

I. Program L’oreal-UNESCO dla Kobiet i Nauki 

 

 

 



PROJEKTY B+R / 2019 

Projekty 

ICZMP 

ICZMP prowadzi szeroką i dynamiczną działalność naukową oraz 

badawczo-rozwojową. 

 

W latach 2018-2019 w ICZMP realizowano: 

• 7 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,  

• 1 projekt finansowany przez NCBiR,  

• 42 projekty w ramach dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału 

badawczego oraz na działalność związaną z rozwojem młodych 

naukowców (granty wewnętrzne, statutowe zadania badawcze, 

granty młodego naukowca).  

 

W 2018 r. ponadto zakończył się projekt pt. „Powrót do życia 

społecznego kobiety po mastektomii (PoMasto)” w ramach 

ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne, Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk (Lider: Instytut „Centrum 

Zdrowia Matki Polki”) 

 

 

 

 

 



GRANTY NA NAUKĘ I BADANIA  / 2019 

 

 

 

 

 

NCN – Narodowe Centrum Nauki i inne jednostki 

finansujące  projekty naukowe – intensyfikacja działalności 

naukowej w ICZMP w 2019 roku 

 

 

W 2019  roku złożono 10 projektów  naukowych i kolejne 

kilka jest obecnie przygotowywanych przez naukowców 

instytutu 

 

 

Od 2018 roku ICZMP działa w ramach sieci badań 

klinicznych w pediatrii POLPEDNET oraz rozpoczyna nowe 

badania kliniczne z endokrynologii, kardiologii, ginekologii, 

onkologii. Obecnie w Instytucie jest przeprowadzane 48 

badań klinicznych.  

 

 



PROJEKTY B+R / 2019 

Inne projekty  

w ICZMP 

 

 

W 2019 r. w ICZMP realizowane są obecnie 2 projekty B+R:  

• Mammo AI  

• Medi Planner 

 

W maju br. ICZMP złożył w partnerstwie kolejny projekt na 

dofinansowanie prac B+R, pt. ActivMeno.  

 

 

 

Obecnie Instytut przygotowuje kolejne 18 projektów, w 

tym: 

• 2 projekty w ramach PO Polska Cyfrowa,  

• 2 projekty w ramach DIALOG,  

• 4 projekty w ramach Agencji Badań Medycznych, 

• projekty w ramach RPO WŁ, 

• projekty w ramach POIR. 

Kolejne projekty są na etapie omawiania koncepcji i 

badań wstępnych własnych  

 

 

 



MAMMO AI  - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-

2020 Działanie 1/4. 1.4/2016 Zwiększenie potencjału 

naukowo badawczego, Badania naukowe i prace rozwojowe, 

Projekty aplikacyjne 

 

Przedmiotem projektu są badania mające na celu utworzenie sieci deep-

learning (AI DP ) wykrywającej automatycznie zmiany nowotworowe w 

badaniach mammograficznych a także kategoryzowanie badań pacjenta 

pod kątem grupy nowotworowej oraz automatyczne wskazanie 

konkretnego nowotworu u danego pacjenta.  

 

Celem 3-letniego projektu jest zbudowanie sztucznej inteligencji do 

automatycznego wykrywania 8 najczęściej występujących nowotworów 

piersi. 

 

Okres realizacji: 1.10.2017 - 30.09.2020 

 

Wartość dofinansowania dla ICZMP: 3 417 142,48 zł 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Pixel Technology Sp. z o.o. 

 

 

POIR 4.1.1 

MAMMO AI 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



MediPLANNER - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

2014-2020 Działanie 1/4. 1.4/2016 Zwiększenie potencjału 

naukowo badawczego, Badania naukowe i prace rozwojowe, 

Projekty aplikacyjne 

 

 

Celem projektu MediPlanner jest utworzenie platformy 

wspierającej pracę lekarzy w rozpoznawaniu i efektywnym a 

jednocześnie bezpiecznym leczeniu chorób cywilizacyjnych: 

nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych  z 

wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego do generowania 

diagnozy, planu leczenia oraz monitorowania terapii oraz stanu 

pacjenta. 

 

Okres realizacji: 1.09.2019 - 31.08.2020 

 

Wartość dofinansowania dla ICZMP: 903 500 zł 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z SAPIhub Sp. z o.o 

POIR 4.1.1 

MEDIPLANNER 
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ActivMeno - Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego Oś 

Priorytetowa Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy,  

Działanie I.2 Inwestycje Przedsiębiorstw,  

Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw 

 

Projektowane rozwiązanie - system do monitorowania stanu zdrowia  i 

wczesnego wykrywania chorób  u  kobiet w okresie menopauzy i 

postmenopauzalnym wraz z zestawem urządzeń peryferyjnych do badań  

w warunkach domowych. Celem projektu jest umożliwienie zdalnej diagnostyki  

przyczyn najczęstszych  objawów występujących u  pacjentek z oceną ich 

znaczenia, opracowanie modelu opieki medycznej nad kobietami w tej grupie 

wiekowej oraz platforma informacyjno - edukacyjna.  

 

Planowany okres realizacji: 6.01.2020 - 31.12.2022 

 

Planowana wartość dofinansowania dla ICZMP: 1 732 000 zł 

 

Projekt został złożony w partnerstwie z COMARCH Healthcare. 

 

 

RPO WŁ 1.2.2 

ACTIVMENO 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



NAWA – PROMOCJA ZAGRANICZNA ICZMP na arenie 

międzynarodowej poprzez promocję badań na temat niewydolności 

serca. 

 

 

 

Celem projektu jest upowszechnienie i promocja wyników 

prowadzonych w Instytucie badań i promocja  naukowców ICZMP  na 

arenie międzynarodowej. Promocja zagraniczna działalności 

naukowej Instytutu umożliwi networking i współpracę naukowców z 

Instytutu CZMP z naukowcami z różnych środowisk i instytucji 

zagranicznych, co z kolei umożliwi publikacje w międzynarodowych 

wydawnictwach zagranicznych oraz stworzy możliwość współpracy 

we wspólnych projektach międzynarodowych, zwłaszcza w ramach 

programów ramowych. 

Promocja 

zagraniczna 

NAWA 
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Projekty przygotowywane w ramach programu 

 

 POLSKA CYFROWA 

 

 

 

POPC 2.3.1 - Wirtualna platforma danych medycznych 

oraz nowoczesnej diagnostyki Medical Data Bank 

 

POPC 2.1 Platforma zarządzania skoordynowaną opieką 

medyczną nad pacjentami z terenu całego kraju z 

kompleksową archiwizacją oraz dynamiczną wymianą 

badań i danych klinicznych wraz z niezbędną 

infrastrukturą sprzętów 

 

POPC 2.3.1  

POPC 2.1 

Polska Cyfrowa 
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DIALOG –  2 projekty 

 

 

1. Festiwal Nauki ICZMP. 

 

Celem projektu jest umiędzynarodowienie polskiej nauki, 

zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć oraz kształtowanie 

odbioru społecznego 

 

2. Platforma wsparcia rozwoju współpracy ICZMP z otoczeniem 

gospodarczym oraz innymi ośrodkami w kraju i za granicą. 

 

Celem projektu jest wzmocnienie działań w kierunku szerszej 

współpracy ICZMP z biznesem oraz innymi jednostkami 

naukowymi. 

DIALOG 

MNiSW 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



RPO WŁ 10.3.3 – Profilaktyka dla zdrowia 

 

Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w 

kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi. 

 

Celem działania jest zwiększenie zgłaszalności kobiet na 

badania mammograficzne w woj. łódzkim. 

 

 

RPO WŁ I.1 – Rozwój infrastruktury badań i innowacji 

 

Celem projektu jest utworzenie w ICZMP Pracowni 

Biobankowania Materiału Biologicznego 

Profilaktyka dla 

zdrowia 

 

 

 

Rozwój 

infrastruktury 

RPO WŁ 
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KIDSKARDIO 

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych nad nowym urządzeniem monitorującym pracę 

serca u dzieci. 

 

 

 

TOMOSYNTEZA 

 

Projekt ma na celu podniesienie jakości badań radiologicznych 

oraz zwiększenie poziomu rozpoznawalności raka na etapie 

badań przesiewowych za pomocą nowej technologii 

radiologicznej- tomosyntezy.  

 

KIDSKARDIO 

 

 

 

TOMOSYNTEZA 

PROJEKTY B+R / 2019 

 

Badania B + R  



IMPLANT BIODEGRADOWALNY 

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie prac badawczo-

rozwojowych nad  implantami z materiałów biodegradowalnych 

 

 

 

 

NOWE ZASTOSOWANIE LEKÓW 

 

Opracowanie bazy danych służącej poszukiwaniu nowego 

zastosowania znanych leków oraz mieszanin leków. 

IMPLANT  

 

 

 

NOWE 

ZASTOSOWANIE 

LEKÓW 

POIR 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



ALERTY INCYDENTÓW SERCOWO-NACZYNIOWYCH 

 

RPO WŁ 1.2.2. Łódzkie w Dobrym Zdrowiu lub POIR 4.1.1  

 

Udoskonalenie aplikacji do wysyłania alertów lekarzom w 

przypadku złych parametrów u osób z wybraną chorobą serca. 

 

 

GŁOSOWY SYSTEM TWORZENIA DOKUMENTACJI 

MEDYCZNEJ 

 

RPO WŁ lub POIR 

 

Udoskonalenie Głosowego systemu zastosowanego w 

medycynie 

ALERTY  

 

 

 

GŁOSOWY  

SYSTEM 

POIR  lub RPO 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



WODA STRUKTURYZOWANA  

 

Celem projektu jest ocena wpływu wody strukturyzowanej  na 

pacjentów ze stabilną niewydolnością serca lub pacjentów z 

dolegliwościami gastroenterologicznymi. 

 

 

TeleEKG  

 

Pilotażowa usługa zdalnej opieki kardiotokograficznej 

realizowana za pomocą aparatu KTG z funkcją oceny EKG płodu 

 

 

BIG DATA 

 

Analiza naukowa e-danych medycznych, projekt realizowany z czołowymi 

firmami ICT w Polsce i na świecie, w tym ze startupami z MIT w Bostonie. 

 

 

 

WODA 

 

Współpraca 

dwustronna 

TeleEKG  

 

 

BIG DATA 

  

 

 

 

POIR 
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 PROJEKTY -  AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH (ABM) 

 

 

1. Opracowanie schematu dawkowania standaryzowanych wyciągów 

z Cannabis sativa L. w leczeniu u dzieci.  

2. Ocena zmian w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit 

(NZJ)  u pacjentów pediatrycznych za pomocą badania 

ultrasonograficznego jamy brzusznej z zastosowaniem dożylnego 

ultrasonograficznego środka kontrastowego. 

3. Analiza molekularna ekspresji receptorów hormonów 

steroidowych estrogenowego (ER) i progesteronowego (PR), 

ponadto receptora HER2 oraz stopienia ekspresji antygenu 

proliferacyjnego Ki-67 u chorych na raka piersi. 

4. Wykorzystanie  autologicznych/ allogenicznych  komórek 

macierzystych krwi pępowinowej w wybranych patologiach okresu 

noworodkowego. 

 

PROJEKTY B+R / 2019 

 



Zapraszamy do kontaktu w sprawie 

projektów naukowych i  badawczo-

rozwojowych.  

 

Dział Współpracy Naukowej i 

Badawczej 

pomyslynaprojekty@iczmp.edu.pl 

 



Dziękuję za 

uwagę! 

INSTYTUT „CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI”  


