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European and Development Countries Clinical Trials Partnership EDCTP 2
Euroopan maiden ja kehitysmaiden kliinistä tutkimusta koskeva yhteistyökumppanuus
EDCTP (European and Development Countries Clinical Trials Partnership ) valmistautuu
toiseen ohjelmakauteen vuosiksi 2014-2023. Ohjelman on tarkoitus käynnistyä vuoden 2014
alussa osana Euroopan unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Myös
Suomi on liittymässä ohjelmaan täysjäseneksi.

Ohjelman sisältö ja tavoitteet laajenevat
EDCTP tekee erittäin merkittävää työtä kehitysmaiden ja globaalin terveyspolitiikan kannalta.
Ohjelmassa tutkitaan uusien lääkkeiden, rokotteiden, muiden valmisteiden ja hoitojen
tehokkuutta köyhyyteen liittyvien tartuntatautien torjumiseksi kehitysmaissa, erityisesti Saharan
eteläpuolisessa Afrikassa.
Toinen ohjelmakausi rakentuu ensimmäisen ohjelman tuloksille. Tavoitteet ja sisältö laajenevat
Suomea kiinnostavalla tavalla kattaen:
kliinisiä interventioita, joissa tutkitaan HIV/AIDS:n, tuberkuloosin ja malarian sekä
muiden alirahoitettujen sairauksien (ns. Neglected Infectious Diseases) hoitoa ja ehkäisyä
kaikki kliinisen tutkimukseen faasit (I-IV)
monitieteistä terveydenhuollon tehostamiseen liittyvää tutkimusta ml. sosiaali- ja
käyttäytymistieteet ja etiikka
aiempaa tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden ja muiden tuotekehityksestä ja
kehitysyhteistyöstä kiinnostuneiden kumppaneiden kanssa.
EDCTP2 jatkaa myös osaamisen vahvistamista ja kumppanuutta Afrikan maiden kanssa sekä
integroi alan eurooppalaisia ohjelmia.
Rahoitus
Tämän hetkisen tiedon mukaan EU-rahoitus olisi 648 miljoonaa euroa, ja osallistuvat maat
sitoutuvat ohjelmaan perustamisvaiheessa vähintään samalla summalla. Näin koko volyymi olisi
yhteensä lähes 1,3 miljardia euroa vuosina 2014–2023. Lisäksi odotetaan merkittäviä panoksia
myös muilta rahoittajilta ja yrityssektorilta. Yhteistyön mahdollisuuksista on keskusteltu mm.
Bill ja Melinda Gates -säätiön, Euroopan investointipankin, Kanadan ja USA:n kanssa.
Suomalaiset tutkijat voivat hakea rahoitusta:
1) EDCTP-sihteeristön hallinnoimista rahoitushauista, joihin rahoitus tulee pääosin komissiolta;
2) Osallistuvien rahoittajien aloitteista käynnistyneistä rahoitushauista. joissa kukin maa
rahoittaa omien tutkijoidensa osallistumisesta aiheutuvia tutkimuskustannuksia.
Molemmissa tapauksissa toteutetaan EDCTP2:n yhteisesti hyväksymää työsuunnitelmaa ja
tieteellisiä tavoitteita. Vuosittain päivitettävässä työsuunnitelmassa kuvataan, mitä aktiviteetteja
toteutetaan ja miten ne saadaan toteutettua käytössä olevin resurssein.
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Tutkimushankkeissa tulee Horisontti 2020:n yleisistä säännöistä poiketen olla osallistujia
vähintään 2 osallistuvasta Euroopan maasta ja vähintään 1 Saharan eteläpuolisesta
Afrikan maasta. Afrikkalaisille kumppaneille voidaan myöntää rahoitusta yhteiskassasta (ja
soveltuvin osin kansallisista ohjelmista).
Suomen Akatemian valmistelu ohjelmayhteistyöhön osallistumisesta
Suomi ei ensimmäisellä ohjelmakaudella ollut mukana EDCTP:ssa ohjelman varsinaisena
jäsenenä, vaikka ohjelman perustamisvuosina Suomi oli aktiivisesti mukana ohjelman sisällön ja
toimeenpanon suunnittelussa. Hallinnollisten esteiden vuoksi ohjelmaan ei lopulta voitu liittyä,
sillä Suomen Akatemialla ei tuolloin ollut toimivaltaa liittyä suoraan ohjelmaa toteuttavaan
organisaatioon. Myöhemmin tähän on löytynyt ratkaisu.
Suomen Akatemia on varautunut rahoittamaan EDCTP 2 -ohjelmaa enintään 2 miljoonalla
eurolla ohjelmakauden aikana vuosina 2014–2023 (keskimäärin enintään 0,2 miljoonaa euroa
vuodessa). Rahoitus on suunniteltu sisällytettäväksi Akatemian kehitystutkimuksen rahoitukseen
ja se on tarkoitettu suomalaisten osapuolten osallistumisesta aiheutuviin tutkimuskustannuksiin
yhteisen työsuunnitelman mukaisiin aktiviteetteihin.
Mukaan yhteistyöhön
EDCTP on globaali toimija, jolla on yhteistyötä muiden merkittävien verkostojen ja julkisten ja
yksityisten rahoittajien kanssa. EDCTP tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden osallistua mittaviin
kansainvälisiin yhteisprojekteihin, joissa voidaan luoda pysyviä kansainvälisiä
tutkimusyhteistyösuhteita ja hyödyntää huomattavan suurta rahoituskokonaisuutta, verkostoja ja
tutkimuksen tuloksia.
EDCTP:n kautta kohdentuu merkittävä osuus Horisontti 2020 puiteohjelman rahoituksesta, jota
myös suomalaisten toimijoiden tulisi hyödyntää. Suomen liittyminen EDCTP:n täysjäseneksi tuo
mahdollisuuden vaikuttaa ohjelman sisältöön ja edistää suomalaisten tutkijoiden verkottumista jo
toimien suunnitteluvaiheessa.
Mikäli olet kiinnostunut EDCTP-ohjelmasta ja haluat vaikuttaa ohjelman sisältöön, ota yhteyttä
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa Suomen Akatemian yhteyshenkilöön Sirpa Nuotioon (ks.
yhteystiedot alla).
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www.edctp.org/Towards_EDCTP2.799.0.html
Strategic Business Plan for EDCTP2 (October 2013)
Komission ehdotus 10.7.2013
Sirpa Nuotio
Suomen Akatemia
sirpa.nuotio@aka.fi,
p. 029 533 5082

