REGULAMIN KONKURSU
„Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”
Definicje pojęć:
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) Konkursie – należy przez to rozumieć konkurs na wykorzystanie technik mobilnych w prewencji,
diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, którego organizatorem jest Naukowa Fundacja
Polpharmy,
2) Technikach mobilnych – należy przez to rozumieć urządzenia oraz rozwiązania telemedyczne, dla
których wykazano słuszność pomysłu („proof of concept”),
3) Fundacji - należy przez to rozumieć Naukową Fundację Polpharmy,
4) Zgłoszenie – należy przez to rozumieć dokument spełniający wymagania określone przez
Fundację, w którym osoba fizyczna jako autor lub kierownik projektu wyraża chęć uczestnictwa w
konkursie. Wzór Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Naukową Naukowej Fundacji Polpharmy,
6) Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Naukowej Fundacji Polpharmy.
7) Zakładach Farmaceutycznych Polpharma – należy przez to rozumieć Zakłady Farmaceutyczne
Polpharma S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Fundacja ogłasza Konkurs skierowany do twórców Technik mobilnych związanych z prewencją,
diagnostyką lub leczeniem chorób cywilizacyjnych. Techniki mobilne biorące udział w konkursie
dalej zwane są „Projektem” lub „Projektami”.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie Projektów, które mogą skutecznie wspierać prewencję,
diagnostykę i leczenie chorób cywilizacyjnych.
3. Ogłoszenia o Konkursie publikowane są na stronie internetowej Fundacji.
4. Termin dla składania Zgłoszeń oraz termin ich rozpatrzenia wskazany zostanie w ogłoszeniu o
Konkursie.
5. Wyniki Konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji.
6. Nienagrodzone Zgłoszenie, którego nie odebrano w terminie określonym w zawiadomieniu,
podlega zniszczeniu.
§ 2. Warunki udziału w konkursie.
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie Zgłoszenia poprzez wysłanie go na adres mailowy
techniki.mobilne@polpharma.com w terminie od 1 września 2018 do 15 grudnia 2018.
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2. Zgłoszenie może być złożone wyłącznie przez autora projektu. W przypadku zespołu badawczego
osobą upoważnioną do złożenia Zgłoszenia jest kierownik projektu.
3. Zgłoszenie powinno być sporządzone zgodnie z wzorem ustalonym przez Fundację (Załącznik nr
1) i tylko takie zostanie dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
4. W przypadku, kiedy Zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, pozostawione zostaje bez
rozpoznania.

§ 3. Tryb rozpatrywania i kwalifikowania zgłoszeń.
1. Oceny merytorycznej Zgłoszeń dokonuje Rada.
2. Rada dokonuje oceny Projektu w zakresie:
a) wpływu na redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i/lub
b) wpływu na chorobowość i/lub
c) udziału w postawieniu rozpoznania i/lub
d) wpływu na rokowanie i/lub
e) wpływu na przestrzeganie przez pacjenta zalecanej terapii i/lub
f) użyteczności/łatwości używania przez pacjentów,
g) symulacji procesów chorobowych i wsparciu przy wyborze i monitorowaniu procesu
leczniczego i/lub
h) wpływu na edukację pacjentów i/lub lekarzy oraz
i) wpływu na efektywność kosztową terapii, prewencji lub diagnostyki.
3. W przypadku pozytywnej opinii Rady, Zgłoszenia kierowane są do Recenzentów – specjalistów z
zakresu ekonomii i informatyki. Projekt oceniony negatywnie przez Radę nie podlega ocenie
Recenzentów.
4. Zgłoszenie ocenia co najmniej dwóch Recenzentów.
5. Recenzenci oceniają zgłoszony do konkursu Projekt pod względem technicznym oraz kosztowym.
6. Ostatecznej oceny Zgłoszenia dokonuje Rada i układa listę rankingową Projektów.
7. Na podstawie listy rankingowej , Zarząd decyduje o przyznaniu nagród dla najlepszych Projektów
biorących udział w Konkursie.
8. Zarząd może z ważnych powodów zdecydować o nagrodzeniu Projektów w inny sposób niż
wynikający z rankingu przedstawionego przez Radę.
9. Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady może podjąć decyzję o nienagradzaniu żadnego ze zgłoszonych
do Konkursu Projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego zgłoszonych
Projektów lub z innej ważnej przyczyny.
§ 4 Nagrody.
1. W Konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów zgodnie z zasadami opisanymi w § 3
powyżej.
2. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną na rozwój projektu w wysokości, odpowiednio:
- za I miejsce 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych);
- za II miejsce 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- za III miejsce 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
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3. Nagrody zostaną przekazane laureatom na podstawie rozliczenia finansowego przelewem
bankowym na nr konta wskazany przez laureata. Fundatorem nagród jest Fundacja.
§ 5. Publikacje informacji o nagrodzonych projektach.
Zasady potencjalnej współpracy.
1. Fundacji przysługuje pełne prawo do publikacji na temat Projektów nagrodzonych w
Konkursie, w tym również na temat Techniki mobilnej stanowiącej kluczowy element danego
Projektu, przy czym w publikacjach tych nie zostaną ujawnione szczegóły podlegające
ochronie oraz kwestie mające wpływ na możliwość uzyskania na rezultat Projektu patentu,
prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
2. Projekty biorące udział w Konkursie stanowią potencjalnie przedmiot zainteresowania
Zakładów Farmaceutycznych Polpharma. Zasady ewentualnej współpracy zostaną
uregulowane w odrębnej umowie zawartej z autorem wybranego Projektu.

§ 6. Ochrona danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja. Dane osobowe Przetwarzane są przez
Fundację wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i nie będą udostępniane odbiorcom
danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.
Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie.
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