Regulamin konkursu Start-Up-Med
– wydarzenie towarzyszące VII Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych
(Katowice, 3-4 marca 2022 r.)

I. Organizator
Organizatorem Konkursu Start-Up-Med jest Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości SA z siedzibą w Katowicach oraz PTWP-Online Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach – wydawcy portalu rynekzdrowia.pl i magazynu Rynek Zdrowia.
II. Główne cele konkursu
1. Wybór i wyróżnienie:
• Start-upów tworzących najbardziej kreatywne innowacje produktowe lub
procesowe, o istotnym znaczeniu dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej
oraz o znacznej opłacalności wdrożenia, obejmujące szeroko rozumiane technologie
medyczne, zarówno technologie lekowe, jak i nielekowe (w tym m.in. wyroby
medyczne, rozwiązania z zakresu diagnostyki i technologii teleinformacyjnych)
• Podmiotów opracowujących i wdrażających rozwiązania (innowacje) organizacyjne,
usprawniające funkcjonowanie różnych obszarów systemu opieki zdrowotnej
2. Promocja najciekawszych innowacji i ich autorów, w tym możliwość zaprezentowania
rozwiązań liderom sektora medycznego w Polsce podczas VII Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych.
III. Uczestnicy konkursu
1. W ramach konkursu ocena zgłoszeń będzie prowadzona w ramach dwóch kategorii:
• Start-up
• Ośrodek medyczny/naukowy.
2. W kategorii „Start-up” dedykowanej start-upom tworzącym innowacyjne technologie
zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową
• Osoby fizyczne prowadzące działalność badawczo-rozwojową
3. W kategorii „Ośrodek medyczny/naukowy” – dedykowanej podmiotom tworzącym
innowacje technologiczne i organizacyjne – zgłoszenia mogą być nadsyłane przez:
• Podmioty lecznicze (w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej);
• Jednostki naukowe (tj. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę).
IV. Przebieg oceny
1. Ocena będzie dokonana na podstawie formularza z opisem poszczególnych zgłoszeń.
Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 27 stycznia 2022 r. drogą elektroniczną. Nadesłane
zgłoszenia zostaną w pierwszej kolejności zweryfikowane przez organizatorów w zakresie
kryteriów dopuszczenia do Konkursu.
Formularz zgłoszenia dostępny jest TUTAJ

2. Do dalszej oceny zostaną zakwalifikowane zgłoszenia spełniające kryteria dopuszczenia.
3. W drugim etapie grono ekspertów tworzących Jury Konkursu oceni nadesłane zgłoszenia
w poszczególnych ścieżkach, przyznając punkty według kryteriów oceny dla danej ścieżki
konkursu.
4. W każdej z kategorii – na podstawie przyznanej liczby punktów – wyłonionych będzie po
5 finalistów o najwyższej liczbie punktów.
5. Finaliści zostaną zaproszeni do zaprezentowania się w trakcie VII Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych. Zwycięzcy w każdej z kategorii – po jednym spośród finalistów – zostaną
wyłonieni:
• w głosowaniu Jury
• w drodze plebiscytu internetowego.
6. Oba głosowania są niezależne od siebie.
V. Kryteria oceny
1. Kryteria dopuszczenia do Konkursu oceniane są przez organizatorów konkursu (ocena
TAK/NIE).
2. Aby zgłoszenie podlegało dalszej ocenie merytorycznej, konieczne jest uzyskanie ocen TAK
w poniższych elementach:
• Czy wypełniono wszystkie pola formularza zgłoszeniowego? (TAK/NIE)
• Czy zgłoszenie złożył podmiot/osoba wymieniony w katalogu uczestników
konkursu? (TAK/NIE)
• Czy zgłoszenie złożono do właściwej kategorii konkursu? (TAK/NIE)
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do samodzielnego przeniesienia aplikacji do
właściwej – dla danego typu uczestnika – kategorii, o czym poinformują uczestnika drogą
elektroniczną.
4. Kryteria punktowane będą przez Jury Konkursu w skali 1-5 pkt.
Stopnie spełnienia kryterium:
5 – doskonały
4 – bardzo dobry
3 – dobry
2 – zadowalający
1 – niezadowalający
5. Kryteria punktowane przez Jury:
a. Nowość rozwiązania.
b. Korzyści wynikające z wdrożenia technologii lub rozwiązania organizacyjnego dla
pacjentów.

c.

Korzyści wynikające z wdrożenia technologii lub rozwiązania organizacyjnego dla
świadczeniodawców i innych podmiotów systemu opieki zdrowotnej oraz ośrodków
naukowych.
d. Ekonomiczna opłacalność wdrożenia technologii dla start-upu lub rozwiązania
organizacyjnego dla ośrodka medycznego/naukowego.
e. Zdolność do zapewnienia źródeł finansowania badań prowadzonych przez start-up
lub ośrodek medyczny/naukowy, a także źródeł finansowania wdrożenia
rozwiązania organizacyjnego w ośrodku medycznym/naukowym.
W przypadku, gdy zgłoszenia uzyskają jednakową sumę punktów, o nominacji do finału
zadecyduje liczba punktów otrzymanych w poszczególnych kryteriach – według wymienionej
powyżej kolejności.
Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom w obu kategoriach Konkursu, laureatom
głosowania internetowego oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów Konkursu, odbędzie się
3 marca 2022 r. podczas Gali VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach.
Finaliści konkursu będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów w ramach VII
Kongresu Wyzwań Zdrowotnych podczas sesji tematycznych.
Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych
• Administratorami (współadministratorami) danych osobowych zebranych w trakcie
rejestracji i zgłoszenia na konkurs są: PTWP-ONLINE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako
wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do
obsługi rejestracji lub zgłoszeń i wspierania innych usług świadczonych przez spółki Grupy
PTWP, oraz Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach,
jako spółka matka w Grupie PTWP, organizator konkursu, wydawca prasy, organizator
eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
• Wspólne dane kontaktowe współadministratorów: Plac Sławika i Antalla 1, 40-163
Katowice; odo@ptwp.pl
• Zebrane w ramach konkursu dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– identyfikacji zgłoszenia i procedowania kolejnych etapów konkursu, w tym kontaktowania
się ze zgłaszającym, podmiotami zgłaszanymi, uzyskiwania dodatkowych informacji
wyjaśniających
dotyczących
zgłoszenia
i
zgłaszanych
do
konkursu
osób/przedmiotów/zdarzeń, informowania o wynikach konkursu oraz uzgadniania udziału
uczestnika w ceremonii wręczenia nagród
– informowania o kolejnych edycjach lub podobnych konkursach; marketingu
bezpośredniego usług i komunikowania się administratora danych z uczestnikiem, w formie
korespondencji
pisemnej,
elektronicznej
lub
z
wykorzystaniem
urządzeń
telekomunikacyjnych (telefony, SMS).
• Przetwarzanie danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z
formularza zgłoszeniowego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych
celów realizowanych przez ww. administratorów. W przypadku niektórych danych lub
szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia

ww. celów, lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco
usprawiedliwione, administrator może prosić o wyrażenie odrębnej zgody. Wtedy podstawą
przetwarzania będzie indywidualna zgoda.
• Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec
przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie. W każdej chwili można zgłosić
sprzeciw wobec przetwarzania lub danego rodzaju przetwarzania bądź wycofać udzielone
zgody pod tym linkiem/pod adresem odo@ptwp.pl
• Osoba, której dane osobowe zostały przekazane podczas zgłoszenia/rejestracji,
uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Osoba ta może w
każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania
oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych
we właściwych przepisach prawa.

