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 ORGANIZATOR  

 

IDEA TRADE we współpracy z Partnerami Konkursu. 

 

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU  

1. Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i 

rozwiązań poprawiających stan zdrowia Polaków, wpływających na poprawę bezpieczeństwa i 

jakości w ochronie zdrowia, stosowanie nowatorskich metod leczenia i rehabilitacji pacjentów, 

promujących profilaktykę i diagnostykę, zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i umysłową, 

zachęcających i prezentujących możliwości aktywności na rzecz czystości środowiska naturalnego.  

2. Przedmiotem Konkursu są wdrożone rozwiązania techniczne, technologiczne  

i organizacyjne, metody badawcze i procedury medyczne oraz przedsięwzięcia edukacyjne, 

profilaktyczne i diagnostyczne. 

 

3. Termin nadsyłania zgłoszeń – 24 czerwca 2022 r. 

 

4. Termin Gali – 29 września 2022 w Warszawie 

 

5. Nagroda jest wręczana w 7 głównych kategoriach.  

 

1. Innowacje w szpitalu – medycyna – nowatorskie metody leczenia 

2. Innowacyjny szpital – zarządzanie (HVBC - healthcare value based care, zwiększanie 

efektywności leczenia, nowatorskie metody zarządzania) 

3. Bezpieczeństwo i redukcja zdarzeń niepożądanych, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń 

szpitalnych (w tym m.in. poparte wynikami i sparametryzowane projekty, wpływające 

pozytywnie na podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i personelu oraz 

zmniejszenie ilości zdarzeń niepożądanych, szczególnie zakażeń szpitalnych) 

4. Profilaktyka i popularyzacja zdrowego stylu życia (w tym m.in. akcje edukacyjno-promocyjne 

zachęcające do badań profilaktycznych, diagnostyki, zdrowego żywienia, organizowanie badań 

przesiewowych, programy na rzecz seniorów) 

5. Działania na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (w tym m.in.  projekty z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy – BHP, działania profilaktyczne, programy aktywizujące do 

zdrowego trybu życia, programy wspierające pracowników w obszarze medycznym i mentalnym) 

6. Innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi poprawiające jakość życia, zdrowia, dostęp do 

usług – urządzenia, technologie, telemedycyna, aplikacje, rozwiązania start-upów 

7. Działania na rzecz środowiska naturalnego (w tym. m.in. akcje edukacyjno-promocyjne, rozwój 

technologii na rzecz środowiska naturalnego, ograniczanie złego wpływu organizacji na 

środowisko naturalne, prośrodowiskowe projekty CSR, projekty i akcje organizacji 

pozarządowych, samorządów, firm bez względu na formę prawną prowadzenia działalności i nie 

sformalizowanych grup osób indywidualnych).  
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UCZESTNICY KONKURSU  

Konkurs przeznaczony jest dla osób, instytucji, szpitali i firm, które w mijającym roku szczególnie 

zasłużyły się dla krzewienia nowych idei, rozwiązań i technologii, wpływając na zwiększanie 

bezpieczeństwa w ochronie zdrowia oraz czystości środowiska naturalnego . 

  

WARUNKI KONKURSU  

1. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania/opracowania/projekty/akcje, które 

powstały, zostały zastosowane, wdrożone, zrealizowane lub zapoczątkowane w 2021 roku.  

2. Każdy wniosek konkursowy powinien zawierać:  

• formularz zgłoszenia udziału w Konkursie, będący załącznikiem do Regulaminu. Formularz 

należy wypełnić w wersji elektronicznej, następnie po wydrukowaniu podpisać  

• dokumentację:     

o szczegółowy opis rozwiązań lub działań organizacyjnych, edukacyjnych lub 

upowszechniających, z podkreśleniem ich unikalności i znaczenia dla bezpieczeństwa i 

jakości w ochronie zdrowia    

o jeśli dotyczy - opis rozwiązania technologicznego/technicznego, udokumentowany 

zdjęciami/schematami,  z podkreśleniem znaczenia tego rozwiązania oraz wyniki przed i po 

zastosowaniu rozwiązania 

o jeśli dotyczy - potwierdzenie zastosowania rozwiązania z określeniem istotnych 

parametrów, takich jak liczba osób objętych rozwiązaniem, wpływ na leczenie pacjentów, 

ilość osób objętych działaniami informacyjnymi itp.  

o jeśli dotyczy - dokumenty potwierdzające zgodność zgłaszanych rozwiązań z 

wymaganiami prawa  – certyfikaty, dopuszczenia do użytkowania,  

o dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację działań  

o jeśli dotyczy – skany bądź oryginały publikacji oraz innych materiałów merytorycznych, 

powstałych w związku z realizacją zgłaszanego projektu 

3. Wnioski konkursowe należy zgłaszać do Sekretariatu Konkursu - w terminie do 24 czerwca 2022 

roku wyłącznie w wersji elektronicznej – skany dokumentów z ewentualnymi załącznikami na adres 
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d.szafranski@ideatrade.pl lub korzystając ze specjalnego formularza na stronie internetowej, 

podanej przez organizatora.   

 OCENA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH  

1. Podstawowe kryteria oceny wniosków konkursowych:   

• osiągnięta poprawa bezpieczeństwa i jakości w ochronie zdrowia   

• zwiększenie bezpieczeństwa  

• zwiększenie efektywności leczenia 

• poprawa komfortu życia 

• zakres zastosowania i możliwość upowszechnienia,   

• efekty ekonomiczne 

• innowacyjność produktów i usług  

• wpływ na tworzenie kultury projakościowej i prozdrowotnej 

• wpływ na świadomość pacjentów, rodzin i otoczenia 

• stosowanie rozwiązań pro-środowiskowych, mających efektywny wpływ na poprawę stanu 

środowiska lub ograniczenie wpływu na środowisko, stosowania produktów, usług i rozwiązań 

technologicznych  

  

2. Oceny wniosków konkursowych dokonuje Kapituła Konkursu składająca się z ekspertów 

zgłoszonych przez dotychczasowych Laureatów oraz współorganizatorów.  

3. Ocena wniosków konkursowych następuje poprzez naradę Kapituły zorganizowaną w formie 

spotkania osobistego, telekonferencji, wideokonferencji, wymiany dokumentów czy w dowolnej 

innej, zatwierdzonej przez minimum 51% członków Kapituły. 

4. O terminie wręczenia nagród Organizatorzy informują najpóźniej na 30 dni przed Galą. 

  

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  

1. W każdej z kategorii możliwe jest przyznanie nagrody głównej, wyróżnień lub listów 

gratulacyjnych:   

mailto:d.szafranski@ideatrade.pl
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• nagrody w postaci dyplomów oraz statuetek są przyznawane osobom, zespołom, firmom czy 

instytucjom wymienionym w we wnioskach konkursowych, które zwyciężyły w swoich 

kategoriach.  

• wyróżnienia w formie dyplomów są przyznawane autorom wymienionym imiennie we 

wnioskach konkursowych, których projekty zostały wyróżnione przez Kapitułę. 

2. Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Kapituła Konkursu.  

3. Na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu, organizatorzy mogą przyznać inne nagrody 

specjalne . 

4. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną za wyjątkowo innowacyjny czy efektywny projekt, 

istotnie wpływający na jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia i ochronie środowiska. 

ORGANIZACJA KONKURSU  

1. Sekretariat Konkursu prowadzony jest przez Idea Trade, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, 

telefon 510 024 765.  

2. Do zadań Sekretariatu Konkursu należy prowadzenie wszystkich działań związanych z organizacją 

Konkursu, m.in. kontakty ze współorganizatorami, sponsorami i osobami zgłaszającymi wnioski 

konkursowe, obsługa posiedzeń Komisji Konkursowej, archiwizacja dokumentacji, 

upowszechnianie informacji o Konkursie.   

3. Informacje i regulamin Konkursu są dostępne w internecie - www.szpitalprzyszlosci.pl  

4. Informacje o wynikach Konkursu są przekazywane współorganizatorom Konkursu oraz 

publikowane na stronach internetowych i w wydawnictwach branżowych.  

5. Wnioski konkursowe są przechowywane w Sekretariacie Konkursu przez 2 lata od daty zakończenia 

edycji Konkursu, na którą zostały zgłoszone. Wnioski konkursowe nie podlegają zwrotowi i po 

upływie ww. terminów zostają zniszczone.  

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności może zmienić terminy poszczególnych czynności konkursowych. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: www.ideatrade.pl  

http://www.szpitalprzyszlosci.pl/
http://www.mrpips.gov.pl/bip
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2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu i postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga 

Organizator.  

3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych  (Dz. U. z 

2018 r., poz. 165).  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia Konkursu poprzez 

zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie: www.ideatrade.pl 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


