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EATRIS – ERIC (EIROPAS PĒTNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRA, 
KAS AKTĪVI DARBOJAS TRANSLĀCIJAS MEDICĪNAS JOMĀ)

EATRIS misija – paātrināt biomedicīnas zinātnes atklājumu ieviešanu pacientu aprūpē

Infrastruktūra, resursi, pakalpojumi kas 

pieejami pētniekiem

Zināšanas un pieredze augsta līmeņa 

pētniecības atbalstam
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EATRIS DARBĪBA ORGANIZĒTA 5 GALVENAJĀS PLATFORMĀS:

Inovatīvas 

terapijas 

zāles un 

bioloģiskie 

medikamenti

Gēnu terapija, 

audu/šūnu terapija 

(reģeneratīvā 

medicīna), GMP 

iespējas

Biomarķieri

Biobankas

iespējas 

(multipleksēta 

imūnhistoķīmija, 

visa veida 

sekvencēšana

Attēlveidošana 

& izsekošana

(pre-klīniskā) 

PET(Positron

emission

tomography)

skrīnings, GMP  

marķiera izstrāde 

un ražošana, 

(Ultra) augsta 

lauka MRI, optiskā 

un hibrīdā 

attēlveidošana

Mazās 

molekulas

Uzlabots skrīnings

(arī 3D kultūrās), 

ksenotransplantāta

un in vivo modeļu 

izstrāde, zāļu 

(atkārtota) 

formulēšana, 

nanopreparātu

(pre) klīniskā 

validācija

Vakcīnas

Antigēna 

raksturojums, 

vakcīnas 

formulēšana, 

procesa izstrāde



KĀ PĒTNIEKI VAR IZMANTOT EATRIS?

1. Piekļuve ekspertiem – dažādām R&D aktivitātēm

2. Translācijas procesa paātrināšanai ir iespēja izmantot jau validētus rīkus un 
tehnoloģijas

3. caur EATRIS koordinatoriem ir iespējams atrast pētniecības iestādes, kas 
nodarbojas ar līdzīgiem pētniecības virzieniem, startēt kopīgos projektos

4. EATRIS kā infrastruktūra var piedalīties kā partneris projektos – tādās jomās kā 
inovāciju pārvaldība, translācijas procesu izvērtējums u.c.

5. EATRIS arī veido un piesaka savus projektus, kuros iespēju robežās piedalās arī 
ieinteresētie partneri 

6. Tāpat EATRIS daudz laika un pūļu iegulda apmācībā.

7. EATRIS var palīdzēt arī industrijai – industrijai kļūst pieejami akadēmijas eksperti, 
tehnoloģijas un infrastruktūra, dažādi validēti rīki. EATRIS veicina akadēmijas un 
industrijas sadarbību. 



EATRIS – KURSI, SEMINĀRI, KONFERENCES, 
TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI

✓ EATRIS Horizon Funding Webinars: Building meaningful patient 
engagement in your research proposal – 5. nov. (kopā ar Eiropas pacientu
forumu un Eiropas Pacientu akadēmiju)

✓ Australia-Europe symposium on Research Infrastructures – 5.-7.okt.

✓ EMA (European Medicines Agency) & EATRIS Present: Navigating the 
Regulatory Requirements for ATMP’s (advanced therapies) – 29. nov.

✓ Drug repurposing for rare diseases workshop series 21., 28.okt., 4.nov. 

✓ The impact of COVID-19 on routine vaccination – 25.okt.

✓ TMex: training in translational research, 8.-12.nov.

✓ Euro-BioImaging user forum: Understanding and Fighting Cancer, 14. okt.

✓ HORIZON projektu rakstīšanas apmācība & konsultēšana

Informācija tiek regulāri izsūtīta mērķa cilvēkiem.




