Regulamin konkursu Wartość w medycynie Dragon's Grant & Endorsement
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO,
ul. Tyniecka 38, 02-621 Warszawa.
2.

Zgłoszenia

w

konkursie

przyjmowane

będą

do

dnia

28

lutego

2022

r.

3. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać wyłącznie na adres mailowy vbhc@innowo.org.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22 marca 2022 roku.
5. Konkurs jest krajową edycją konkursu Value-Based Health Care, organizowanego przez Value-Based
Health Care Center Europe (VBHCE), który skupia się na promocji innowacyjnych i wyjątkowych
ulepszeń w opiece zdrowotnej. Filozofią konkursu Value-Based Health Care Prize jest wyróżnianie,
docenianie i pielęgnowanie przedsięwzięć, które na nowo definiują opiekę zdrowotną oraz
honorowanie tych lekarzy, szpitali, instytucji i projektów, które przyjęły nowe i innowacyjne
rozwiązania w celu poprawy jakości leczenia dla pacjenta.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs skierowany jest do instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia, które wdrażają
praktyczne rozwiązania z obszaru organizacji systemu w oparciu o jakość tzw. Value Based
Healthcare, między innymi do naukowców, ośrodków akademickich, organizacji pacjenckich,
organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, itp.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a. zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.innowo.org
b. wypełnienie

i

przesłanie

formularza

aplikacyjnego

dostępnego

na

stronie

https://innowo.org/pl/aktualnosci/313
c. spełnienie warunków podanych w §3 oraz §4.

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie i przesłanie formularza aplikacyjnego
dostępnego na stronie https://innowo.org/pl/aktualnosci/313
2. Kryteria wyboru wyróżnionych projektów:
a. Zapewniają pacjentowi najwyższą jakość.
b. Koncentrują się na pacjentach i ich spersonalizowanym sposobie leczenia, według
najnowszych wytycznych medycznych.
c. Są opłacalne.
d. Wprowadzają innowacje w szerokim znaczeniu tego słowa; tj. organizacyjne, medyczne i/lub
diagnostyczne.
e. Mogą być wdrożone w całym cyklu opieki.
3. O wyborze projektów, które zostaną zgłoszone do edycji międzynarodowej zadecyduje podczas
niejawnych obrad jury, składające się z ekspertów z dziedziny medycyny i ekonomii.
4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, decyzje negatywne nie będą
uzasadniane.
5. Nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym etapie VBHC
Dragon’s Grant & Endorsement. Rozdanie nagród międzynarodowego etapu odbędzie się w maju 2022
r. w Holandii.

6. Zakwalifikowane projekty będą na etapie międzynarodowym nagrodzone w następujących
kategoriach:
a. Nagroda główna.
b. Za rezultaty leczenia pacjentów.
c. Za opłacalność.
d. Za najlepszą współpracę.
6. Uczestnik Konkursu, który zakwalifikowany będzie do etapu międzynarodowego, zostanie
powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w formularzu
aplikacyjnym adres e-mail.
7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
i weryfikowalnych danych osobowych.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz ich
wykorzystywanie w toku konkursu, a także jego komunikacji i promocji, zarówno podczas edycji
polskiej, jak i międzynarodowej.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator ma obowiązek poinformować
Uczestników o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na
stronie.

