
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin konkursu 
Onkogranty* 

 
• 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 2015-2024, których 
realizacja ma szansę 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 pierwszej edycji wyłonione zostaną projekty w dwóch kategoriach: 
Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia mające 
na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce. 
Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających 
zainteresowanie profilaktyką pierwotną, skoncentrowanych na pilnej potrzebie 
pobudzenia świadomości społecznej w obszarze zdrowia onkologicznego. 
 

• W konkursie nie można zgłaszać projektów: 
1. już rozpoczętych, ani projektów finansowanych z innych źródeł, 
2. związanych z wyrobami farmaceutycznymi lub medycznymi, 
3. zakładających sprzedaż wyników 
4. o charakterze badań klinicznych. 

 
• Wnioskodawcy: osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i 

niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także 
członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji 
realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 

 
• Czas realizacji projektów: od 1 do 6 miesięcy. 

 
• Wysokość grantów: od 2 000 zł do 15 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 

																																																								
*	Jest	to	bazowy	Regulamin	konkursu.	Zarząd	Fundacji	zastrzega	sobie	prawo	do	korekt	Regulaminu	przed	
ogłoszeniem	II	edycji	konkursu.	



 
• Termin składania wniosków:  

 
pocztą lub przesyłką kurierską – do...  
 
wniosku) na adres Fundacji ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa 
 
•  pocztą elektroniczną do dnia...  
 
wpływu) na adres mailowy onkogranty@ligawalkizrakiem 
 
Przewidywany termin ogłoszenia wyników:  
 

• Ocena wniosków:  
Wszystkie wnioski będą podlegać ocenie formalnej i ocenie merytorycznej dokonywanej 
przez niezależnych ekspertów. W 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. 
 

• Kwalifikowalność wydatków:  
Z grantu nie można dokonywać zakupów środków trwałych. Za kwalifikowane uznaje się 
wszystkie wydatki, które są a) niezbędne do realizacji projektu, b) zostały faktycznie 
poniesione w trakcie trwania projektu, c) są udokumentowane dokumentem wystawionym 
na dane Wnioskodawcy lub wskazanych we wniosku członków zespołu badawczego. 
 

• Inne ważne informacje: 
Wyniki 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 onkogranty@ligawalkizrakiem 
 
Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu konkursu rozstrzyga Zarząd Fundacji Polska 
Liga Walki z Rakiem. 
 
	


