PRIJS CHIESI VOOR EEN PROJECT MET MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
BINNEN DE PNEUMOLOGIE
ART. 1. – Teneinde de kwaliteit van de zorg in België te stimuleren op het gebied van de
pneumologie, ondersteunt de firma CHIESI sa/nv met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem,
Telecomlaan 9 en met ondernemingsnummer 0826.654.883 tweejaarlijks de toekenning van een
Maatschappelijke Prijs, die de "CHIESI maatschappelijke prijs voor Pneumologie" genoemd zal
worden.
ART. 2. – De Prijs wordt georganiseerd door de vzw Belgische Vereniging voor Pneumologie.
ART. 3. – De Prijs bedraagt 12.500,- Euro.
ART. 4. – De indiening dient te gebeuren door een lid van de Belgische Vereniging voor
Pneumologie. De kandidaten moeten van Belgische of Luxemburgse nationaliteit zijn of van een
andere nationaliteit op voorwaarde dat ze sedert meer dan 5 jaar hun diploma behaald hebben aan
een Belgische Universiteit of meer dan 5 jaar verbonden zijn aan een Belgische universitaire dienst.
Het projectteam kan bestaan uit derden.
ART. 5. – De projecten dienen op het Secretariaat van de Belgische Vereniging voor Pneumologie
ingediend te worden via elektronische weg, ten laatste voor 15 oktober van het jaar waarin de Prijs
wordt toegekend. Een ontvangstbevestiging zal worden verstuurd binnen de 5 werkdagen.
ART. 6. - Ieder project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden bij de indiening:
• het beantwoordt aan een bestaande maatschappelijke nood op gebied van respiratoire
pathologie;
• heeft als centraal doel de kwaliteit van de zorg voor de patiënt direct of indirect (via arts,
verpleegster, apotheker, mantelzorger, applicaties, internet, aangepast transport,
opvoeding, opsporing of gelijk welke ander kanaal of middel) te verbeteren;
• het betreft geen fundamenteel of translationeel basisonderzoek. De maatschappelijke
relevantie of verbetering van zorg is direct aanwezig.
• het is origineel en niet-commercieel. De haalbaarheid dient duidelijk te blijken bij
onderzoek van het dossier;
• het is niet afhankelijk van een ander project, of het dient autonoom te zijn indien verbonden
aan een ander project;
• het is niet financieel ondersteund door bestaande fondsen en er zijn geen aanvragen lopend;
• het zal worden uitgevoerd in België.
Bij indiening dienen volgende documenten te worden aangeleverd:
• Korte samenvatting (max één A4 – Font Size 11) van het project
• Duidelijke doelstelling met resultaatdefinitie inclusief rationale en referenties.
• Uitgebreid projectplan inclusief tijdslijnen, budget en analyse van de haalbaarheid.

•

Kort CV van de belangrijkste actoren in het project

ART. 7. – De Jury is belast met het objectief beoordelen van alle projecten om finaal het project
met het hoogste potentieel en impact te bekronen. De jury zal samengesteld worden in de loop van
de maand die volgt op de uiterste datum van de indiening bepaald in Artikel 5.
De Jury wordt samengesteld uit
• de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging voor Pneumologie,
• de diensthoofden of hun afgevaardigde van de Afdelingen Longziekten van de Belgische
universiteiten die er geen deel van uitmaken
• twee personen die als bijzonder deskundig worden erkend, zijnde een gezondheidseconoom
en een vertegenwoordiger van de patiënten.
De Wetenschappelijke Secretaris van de Belgische Vereniging voor Pneumologie treedt op als
Voorzitter van de Jury. De deliberatiemodaliteiten van de Jury zijn door het Reglement van
Inwendige Orde bepaald.
ART. 8. – Er kan maar 1 project winnen. Indien, volgens de Jury, geen enkel werk voldoet aan de
criteria zoals beschreven onder art. 6., wordt de Prijs niet toegekend. In dit geval wordt de
toekenning van de Prijs automatisch met twee jaar uitgesteld.
ART. 9. – De beslissing wordt genomen uiterlijk op 15 november van het jaar van de toekenning.
De Prijs wordt plechtig uitgereikt bij gelegenheid van het jaarlijkse congres van de Belgische
Vereniging voor Pneumologie in samenwerking met de firma CHIESI sa/nv in de loop van het
laatste trimester van hetzelfde jaar.
ART. 10. – Chiesi sa/nv heeft het recht dit project te gebruiken in zowel in- en externe
communicaties. Het project zelf blijft eigendom van de indiener tenzij anders gedefinieerd. De
winnaar zal ook steeds duidelijk vermelden in zijn communicatie dat het project mede in stand is
gekomen door ondersteuning en medewerking van de BVP en Chiesi nv/sa.
ART. 11. – Bij het winnen van de prijs, engageert de kandidaat zich om de Prijs enkel te gebruiken
voor het ingediende project en zal derhalve de stavingstukken bij te houden. Gedurende de duur
van het project zal 6-maandelijks een update worden gegeven aan Chiesi en de BVP over de bestede
gelden en de status van het project.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE JURY VAN DE CHIESI PRIJS
VOOR PNEUMOLOGIE
ART. 1. – Teneinde de beoordeling van de kandidaturen toe te laten, moet de Wetenschappelijke
Secretaris van de Belgische Vereniging voor Pneumologie ervoor zorgen dat hij over voldoende
informatie beschikt over de kandidaten en het project (zie Art.6.). Na zich te hebben gewend tot
de Voorzitter, zal hij een verslag uitbrengen aan de Juryleden vóór hij hen de verhandelingen
opstuurt.
ART. 2. – Om de Jury uit te breiden duidt de Voorzitter, na consultatie van de Belgische Juryleden,
twee experten aan zoals bepaald in Art.7., en dit nadat de kandidaturen werden ingediend.
ART. 3. – Alle ingediende projecten worden door de Jury met de grootste discretie behandeld. De
lijst van de kandidaten en projecten moet geheim blijven.
ART. 4. – Op uitnodiging van zijn Voorzitter vergadert de Jury om te delibereren en om de
laureaat(aten) voor de Prijs aan te duiden. De volgende richtlijnen moeten worden nageleefd:
ART. 4.1. – De Prijs wordt toegekend aan één project. Indien, volgens de Jury, geen enkel
werk voldoet aan de criteria, wordt de Prijs niet toegekend.
ART. 4.2. – De Jury mag de Prijs niet toekennen aan één van zijn leden of aan een familielid
van de eerste graad.
ART. 4.3. – De Prijs mag niet worden toegekend aan een werk dat al bekroond of
gesubsidieerd werd, of waarvoor reeds een andere subsidie werd aangevraagd.
ART. 5. – De deliberatieprocedure is als volgt:
- Vóór de deliberatiezitting van de Jury, wijst elk Jurylid een project aan van zijn keuze
- De Jury beraadslaagt over de aangeduide projecten en gaat over tot de geheime stemming
door opeenvolgende uitsluiting.
- De laureaat moet tenminste de helft van de stemmen behalen.
ART. 6. – De Juryleden worden uitgenodigd op de zitting tijdens dewelke de Prijs wordt uitgereikt.
ART. 7. – De CHIESI maatschappelijke prijs voor Pneumologie is een organisatie van de Belgische
Vereniging voor Pneumologie met de financiële steun van CHIESI sa/nv.

