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Regulamin przyznawania grantów naukowych Firmy Roche  

przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 

 

Grant naukowy- projekt badawczy 

1. Grant przeznaczony jest na finansowanie  projektów badawczych w dziedzinie 

nefrologii wyłonionych  przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego  jako 

finaliści konkursu ogłoszonego przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne. 

2. O wysokości przyznanego dofinansowania na realizację projektu badawczego 

wyłonionego jako finalista konkursu decyduje Kapituła Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego. 

3. Dopuszczalne jest finansowanie ewentualnej pozostałej części projektu/projektów, z 

innych źródeł - publicznych bądź niepublicznych. 

4. O grant może ubiegać się  członek Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego lub 

Klubu Młodych Nefrologów. 

5. Kapitułę Grantów Naukowych PTN tworzą członkowie aktualnego Zarządu Głównego 

PTN, pod przewodnictwem Prezesa PTN. 

6.  Kapituła  będzie dokonywała wyboru laureata metodą głosowania tajnego. O wyborze 

finalisty decyduje większość zwykła Kapituły, przy obecności przynajmniej ¾ 

członków.  

7.  Kryterium wyboru projektu/projektów, będzie wartość naukowa i innowacyjność 

projektu przyszłego badania oraz wartość kliniczna. 

8.  Ogłoszenie o konkursie i zasadach jego przeprowadzania dokonywane będzie w 

formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego. 

9. Ogłoszenie wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji Kapituły  Polskiego 

Towarzystwa Nefrologicznego nastąpi w ciągu 30 dni od daty określonej w ogłoszeniu 

jako ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń. 

10. Przekazanie środków grantu na realizację projektu wyłonionego jako finalista 

konkursu, o którym mowa , nastąpi na podstawie umowy zawartej w termie 3 

miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu pomiędzy Polskim Towarzystwem 

Nefrologicznym i finalistą, zaakceptowanej przez upoważnionego przedstawiciela 

instytucji, na terenie której realizowany będzie projekt badaczy. 
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11. Środki przeznaczone na realizację wybranego projektu badawczego zostaną 

przekazana na rachunek bankowy instytucji, na terenie której realizowany będzie 

projekt badawczy. 

12. W terminie 24  miesięcy od daty zawarcia umowy,  finalista jest obowiązany do 

przedstawienia Przewodniczącemu  Kapituły Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji projektu 

badawczego.  

 Grant naukowy dla członków Klubu Młodych Nefrologów 

1. Grant stanowi dotację przyznawaną dla młodych naukowców prezentujących 

najlepsze prace  na Sympozjum/Kongresie Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. 

2. Grant jest  przeznaczany  na dofinansowanie kosztów udziału  lekarzy w 

zagranicznym szkoleniu/kongresie/sympozjum nefrologicznym. 

3. O dofinansowaniu kosztów wyjazdu lekarza wyłonionego jako finalista konkursu 

decyduje  Kapituła Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. 

4. O wysokości dofinansowania i liczbie finalistów decyduje Kapituła Polskiego 

Towarzystwa Nefrologicznego. 

5. O grant może ubiegać się każdy członek Klubu Młodych Nefrologów  Polskiego 

Towarzystwa Nefrologicznego. 

6. Kryterium wyboru będzie wartość naukowa lub kliniczna już wykonanego badania, 

przyjętego do publikacji lub przyjętego do wygłoszenia w postaci prezentacji ustnej 

lub plakatu. 

7. Ogłoszenie o konkursie i zasadach jego przeprowadzania dokonywane będzie w 

formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa 

Nefrologicznego. 

8. Ogłoszenie wyniku konkursu wraz z uzasadnieniem decyzji  Kapituły Polskiego 

Towarzystwa Nefrologicznego nastąpi w czasie Konferencji lub Zjazdu Polskiego 

Towarzystwa Nefrologicznego. 

9. Zasady realizacji nagród: 

 a. Dofinansowane będą koszty przejazdu/przelotu lub/i zakwaterowania lub/i opłaty 

 zjazdowej na odbywające się w okresie 12 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu 

 szkolenie/kongres/sympozjum zagraniczne. Nagrody dotyczyć będą jednego wyjazdu 

 każdego finalisty, w okresie dowolnie przez każdego z nich wybranych. 
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 b. Finansowanie wyjazdów finalistów odbywać się będzie na zasadzie refundacji 

 wcześniej poniesionych przez finalistę kosztów związanych z wyjazdem,  na 

 podstawie dowodów poniesienia tych kosztów wystawionych na nazwisko finalisty 

 oraz na podstawie kserokopii imiennego certyfikatu potwierdzającego udział finalisty 

 w szkoleniu/kongresie/sympozjum, przedłożonych przez finalistę Skarbnikowi 

 Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia 

 szkolenia/kongresu/sympozjum. 

 


