Regulamin konkursu Onkogranty V
1. Cele konkursu:
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest
wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z
dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.
Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do
programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024
(http://www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę
dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż
jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.
W piątej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach:
1) Nowotwór jako choroba przewlekła
2) Onkologia po pandemii
3) Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

2. W konkursie nie można zgłaszać projektów:
1. już rozpoczętych lub finansowanych z innych źródeł,
2. związanych z konkretnymi produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi,
3. zakładających sprzedaż wyników,
4. o charakterze badań klinicznych.
3. Wnioskodawcy:
Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na
podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych
uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji
pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi
cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
4. Czas realizacji projektów:
Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy.
5. Wysokość grantów:
Od 3 000 zł do 13 000 zł.
Wkład własny nie jest wymagany.
6. Termin składania wniosków:
- pocztą lub przesyłką kurierską – do 30.10. 2021 r. rozumianej jako data doręczenia
na adres Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa,

lub
- pocztą elektroniczną - do dnia 30.10.2021 r. rozumianej jako data doręczenia na adres
mailowy: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl

7. Dane zawarte we wniosku i ich ochrona:
Wraz z wnioskiem należy przekazać następujące dane:
● Imię i nazwisko autora / autorów oraz dane kontaktowe osoby wskazanej do
kontaktu;
● Wskazanie miejsca zatrudnienia zgodnie z pkt 3 powyżej;
Administratorem ww. danych osobowych jest Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem z
siedzibą w Warszawie 00-151 przy ul. Nowolipki 9b.
Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia udziału w konkursie Onkogranty III, czyli w
celu realizacji umowy, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 pkt 1 b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przesyłanie tych danych jest niezbędne w celu udziału w konkursie Onkogranty III.
Dane przetwarzane będą jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu opisanego
powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem.
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do
dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdej osobie, której
dane osobowe, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Osobie tej przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych
osobowych.
Administrator danych może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą
okoliczności wskazane w przepisach prawa – w szczególności, jeżeli przechowywanie tych
danych jest konieczne, żeby wykazać, że przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z
prawem, albo jeżeli dane są niezbędne do obrony, dochodzenia roszczeń.
Administrator danych może ujawnić ww. dane osobowe właściwym organom władzy
publicznej lub innym uprawnionym podmiotom, jeżeli będzie do tego zobowiązany
odpowiednią decyzją lub orzeczeniem takiego organu lub przepisami obowiązującego
prawa. Poza powyższymi przypadkami ww. dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej
osobie trzeciej, bez zgody osoby uprawnione. Niezależni eksperci, o których mowa w pkt 9,
w pierwszym etapie ocenią merytorycznie wnioski w postaci zanonimizowanej.
8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników:
Wyniki zostaną ogłoszone 20 stycznia 2022 r., na stronie Fundacji oraz na mediach
społecznościowych.

9. Ocena wniosków:
Wszystkie wnioski będą podlegać ocenie formalnej przeprowadzonej przez Zarząd PLWzR.
W razie, gdyby wniosek był obciążony wadą formalną możliwą do uzupełnienia,
wnioskodawca zostanie wezwany do jej usunięcia.
Wnioski, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, poddane zostaną ocenie merytorycznej.
Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
- w pierwszym etapie: projekty poddane zostaną ocenie dokonanej przez niezależnych
ekspertów wybranych przez Zarząd PLWzR w zależności od treści zgłaszanych
projektów.
- w drugim etapie: projekty najwyżej ocenione przez niezależnych ekspertów zostaną
poddane ocenie członków Zarządu PLWzR. Zarząd zastrzega sobie prawo
ostatecznej decyzji o wyborze wniosków do finansowania.
Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę:
a) zgodność z celami konkursu i kategoriami oraz właściwa identyfikacja problemu
badawczego w perspektywie Strategii Walki z Rakiem 2015-2024,
b) uzasadnienie celowości, planowane działania i spodziewane rezultaty,
c) oryginalność projektu,
d) dorobek naukowy i kwalifikacje wnioskodawców;
e) konstrukcja budżetu i uzasadnienie wydatków w odniesieniu do zakładanych celów
projektu;
f) metodyka projektu i jego harmonogram;
g) sposób upowszechniania wyników.
Od oceny merytorycznej nie przysługuje odwołanie.
9. Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków:
Z grantu nie można dokonywać zakupów środków trwałych.
Za kwalifikowane (tj. podlegające rozliczeniu w ramach przyznanego grantu) uznaje się
wszystkie wydatki, które łącznie:
a) są niezbędne do realizacji projektu,
b) zostały faktycznie poniesione w trakcie trwania projektu,
c) są udokumentowane dokumentem wystawionym na rzecz Wnioskodawcy lub wskazanych
we wniosku członków zespołu badawczego.
10. Inne ważne informacje:
Wyniki projektów badawczych i analiz systemowych pozostają własnością ich Autorów, ale
Fundacja zastrzega sobie prawo do przechowywania ich w Repozytorium Fundacji Polska
Liga Walki z Rakiem oraz ich upowszechnienia.
Dodatkowych informacji udziela Pracownik Fundacji dostępny pod adresem email:
barbara.kochman@ligawalkizrakiem.pl
Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu konkursu rozstrzyga ostatecznie Zarząd
Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.

