REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT BADAWCZY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYWIENIA KLINICZNEGO DZIECI
Niniejszy Regulamin Konkursu dotyczy warunków przeprowadzenia oraz kryteriów
wyboru projektów badawczych z dziedziny żywienia klinicznego dzieci w konkursie
ufundowanym przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

Informacja o konkursie, niniejszy Regulamin i formularz Wniosku jest umieszczony na
stronie internetowej PTŻKD.
Par. 1
1. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których głównym
Wnioskodawcą i Kierownikiem jest członek Polskiego Towarzystwa Żywienia
Klinicznego Dzieci.
2. W konkursie preferowane będą projekty o charakterze wieloośrodkowym.
3. Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 24 miesiące. Wydłużenie czasu realizacji
projektu wymaga pisemnego umotywowanego wniosku Kierownika Projektu
złożonego przed upływem terminu regulaminowego zakończenia i zgody Zarządu
Głównego PTŻKD.
4. Na realizację (dofinansowanie) pojedynczego projektu badawczego PTŻKD przeznacza
kwotę 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
Par. 2
1.
Zgłoszenia projektu do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie Wniosku
o przyznanie grantu badawczego (zał. Nr 1) i dostarczenie go drogą elektroniczną w
formie pliku PDF w terminie nieprzekraczalnym do 30 listopada 2019 na adres
mailowy: żywienie.kliniczne@gmail.com

2.
Do dalszego postępowania konkursowego będą kierowane wyłącznie wnioski
kompletne i dostarczone w terminie wskazanym w regulaminie
Par. 3
1. Merytoryczna ocena zgłoszonych projektów zostanie przeprowadzona przez
Zespół Ekspertów (3 niezależne recenzje ekspertów powołanych przez zarząd
PTŻKD, nie będących wnioskodawcami w niniejszym konkursie).
2. Wyboru projektu do finansowania dokona Zarząd PTŻKD w oparciu o:
a. Wyniki oceny Zespołu Ekspertów
b. Własną ocenę znaczenia klinicznego i/lub naukowego podejmowanego
zagadnienia badawczego i możliwości wykonania projektu w założonym
czasie i w ramach wnioskowanego budżetu.
3. Decyzja Zarządu PTZKD zostanie ogłoszona na stronie internetowej PTŻKD nie
później niż 30 grudnia 2019 r.
4. Decyzja Zarządu PTZKD jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
5. Zarząd PTZKD rezerwuje sobie prawo do unieważnienia Konkursu w przypadku
zgłoszenia niewystarczającej liczby prac lub uznania, że ich jakość nie pozwala na
dalsze prace kwalifikacji prac do finansowania.
Par. 4
1. Środki na przeprowadzenie projektu badawczego zostaną przekazane na
podstawie umowy pomiędzy PTŻKD a Wnioskodawcą (Przedstawicielem instytucji,
zgodnie z wpisem w KRS).
Par. 5
1. Ze środków przeznaczonych na realizację grantu finansowany może być zakup
materiałów, usług (w tym koszty przygotowywania) i opublikowania pracy
(maksymalnie 20% przyznanej kwoty).
2. Nie przewiduje się finansowania kosztów osobowych, udziałów w konferencjach,
zjazdach i szkoleniach dla kierownika i współwykonawców projektu badawczego.
Par. 5
1. W ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy Wnioskodawca ma obowiązek
dostarczyć Komisji podsumowujący raport końcowy zawierający sprawozdanie
merytoryczne z opisem wykonanych prac oraz uzyskanych wyników i realizacji
wyznaczonych celów badawczych, ze wskazaniem publikacji przyjętej do druku lub
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2.
Warunkiem rozliczenia projektu jest publikacja uzyskanych wyników w
recenzowanym czasopiśmie medycznym
3.
W przypadku opóźnienia w realizacji projektu i/lub publikacji / przyjęcia pracy
do publikacji Zarząd może, po przeanalizowaniu przyczyn opóźnienia i ocenie
zaawansowania pracy, przedłużyć czas realizacji projektu na okres nie dłuższy niż 12
miesięcy.
4.
W celu uzyskania zgody Zarządu na przedłużenie czasu realizacji projektu należy
złożyć raport zawierający sprawozdanie merytoryczne z opisem wykonanych prac i
uzyskanych wyników oraz wyjaśnienie przyczyn opóźnienia, najpóźniej z upływem daty
obowiązywania umowy.
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