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Konkurs na wsparcie tworzenia i rozwoju Centrów
Wsparcia Badań Klinicznych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs numer ABM/2020/3 na stworzenie wyspecjalizowanych
Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Sposób złożenia wniosków o dofinansowanie:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://konkurs.abm.gov.pl/#/
 
Termin składania wniosku o dofinansowanie: 

Nabór wniosków trwa od 11 maja do 30 lipca 2020 r. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. konkursu, 
dostępne są TUTAJ (lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco
aktualizowana)

Odpowiedzi na dodatkowe pytania można znaleźć także
poniżej pn. Pytania i odpowiedzi dot. konkursu - w ramach
webinarium

Wszelkie pytania związane z konkursem, należy kierować pod
adres mailowy: cwbk@abm.gov.pl 
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