
Αν η έρευνα για το ∆ιαβήτη Τύπου 1 είναι το πάθος σας,
το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραµµα των EFSD, JDRF
και Lilly Diabetes µπορεί να σας βοηθήσει. 
Οι EFSD, JDRF και Lilly Diabetes έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με στόχο την παροχή βασικής χρηματοδότησης
της βιοϊατρικής και κλινικής έρευνας, ώστε να προάγουν την πρακτική εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας
στον τομέα του Διαβήτη Τύπου 1. Η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του προγράμματος αυτού διοχετεύεται
αποκλειστικά στην υποστήριξη της βαθύτερης κατανόησης της αιτιολογίας, της παθογένεσης, της αντιμετώπισης
και της πρόληψης του διαβήτη τύπου 1 και των επιπλοκών του, καθώς και στη γεφύρωση της απόστασης από την
έρευνα στην κλινική πράξη, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ζωής των ασθενών με διαβήτη.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν µέχρι την 1η Ιουλίου 2019.

Η έρευνα θα υποστηρίζεται μέσω της απονομής επιχορηγήσεων,
ύψους ως και €100.000 η κάθε μία, για διάστημα τουλάχιστον
ενός έτους, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.
Ενθαρρύνονται επίσης να υποβάλουν αίτηση ακόμη και οι
συμμετέχοντες σε μεγαλύτερα ερευνητικά προγράμματα που
έχουν ανάγκη υψηλότερης χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την έρευνα σε συγκεκριμένους
τομείς - για περισσότερες πληροφορίες και για να κατεβάσετε
την αίτηση, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:
Προγράμματα στην ιστοσελίδα του EFSD.
http://www.europeandiabetesfoundation.org/workshops

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα
κριτήρια:

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:

European Foundation for the Study of Diabetes
Rheindorfer Weg 3
40591 Düsseldorf, Germany
Τηλ: +49-211-75 84 69-0
E-mail: Foundation@easd.org
www.europeandiabetesfoundation.org

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1η Ιουλίου 2019

Σημασία: Αφορά η μελέτη κάποιο πρόβλημα που άπτεται
των στόχων του Προγράμματος;
Προσέγγιση: Έχουν αναπτυχθεί επαρκώς το θεωρητικό
υπόβαθρο, οι μέθοδοι και οι αναλύσεις της μελέτης;
Καινοτομία: Υιοθετεί το πρόγραμμα καινοτόμες έννοιες,
προσεγγίσεις και μεθόδους;
Ερευνητής: Είναι ο ερευνητής κατάλληλα εκπαιδευμένος
και καταρτισμένος για την ολοκλήρωση του έργου;
Περιβάλλον: Υπάρχουν μοναδικά οφέλη για τη μελέτη
που θα προκύψουν από το περιβάλλον, στο οποίο εκτελείται;
Προϋπολογισμός και Εφικτότητα: Είναι ο προτεινόμενος
προϋπολογισμός κατάλληλος για την προτεινόμενη μελέτη;
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