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Zwiększenie potencjału badawczego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w

dziedzinie onkologii doświadczalnej. Taki jest główny cel realizowanego od września

ubiegłego roku projektu BASTION.

Multidyscyplinarny projekt naukowy BASTION (From

Basic to Translational Research in Oncology) -

dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach

konkursu 7.PR - REGPOT 2012-2013 - ma skrócić

drogę do wykorzystania wyników badań podstawowych

w praktyce klinicznej.

- Badania naukowe koncentrować się będą w

szczególności wokół personalizowanej onkologii i

opracowywania diagnostycznych oraz terapeutycznych

metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb

chorych - mówi prof. Jakub Gołąb, kierownik Zakładu

Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, szef projektu BASTION.

Projekt przewiduje pozyskanie wiedzy, transfer technologii i zacieśnienie, bądź nawiązanie współpracy

naukowej z czołowymi ośrodkami naukowymi i przedsiębiorstwami zajmującymi się komercjalizacją

badań naukowych. Kilkanaście ośrodków naukowych z ośmiu krajów Unii Europejskiej zadeklarowało

swój udział w projekcie, w tym m.in.: Karolinska Institutet, University of Leeds, KUL Belgium, University

College, University Hospital of Ulm, Radboud University Medical Center Nijmegen, University of

Ferrara, Leeds Institute for Molecular Medicine, University of Cologne, University of Verona.

Poszczególne elementy projektu nie tylko wzmocnią potencjał naukowy i  infrastrukturę badawczą

WUM, ale również usprawnią zarządzanie projektami badawczymi oraz wzmocnią dotychczasowe

działania nakierowane na rozwój potencjału innowacyjnego tej uczelni.

Projekt umożliwi też rozwój zespołów badawczych. Obecnie są prowadzone projekty rekrutacyjne na

stanowiska młodszych i starszych badaczy. Działania te będą stanowiły podstawę do stworzenia w

WUM silnego, w skali Europy Środkowej, ośrodka badawczego zajmującego się onkologią.

 

Projekt realizowany będzie do 2016 roku. Całkowity koszt wynosi ponad 5 mln euro, z czego wkład

Komisji Europejskiej to ponad 4 mln euro. Projekt uzyskał 80-procentowe dofinansowanie udziału

własnego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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