ALGEMEEN REGLEMENT VIVIANE CONRAADS PRIJS
1. De Viviane Conraads Prijs wordt om de twee jaar toegekend, aan de voorwaarden die in
dit reglement worden vastgelegd, aan de persoon of aan het team, met het meest
belovende innovatieve project waarbij de hartpatiënt centraal staat en een brug wordt
geslagen tussen verschillende disciplines in de gezondheidszorg.
2. Het bedrag van de Viviane Conraads Prijs is vastgelegd op 15000 Euro.
3. De kandidaten van de Viviane Conraads Prijs moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
A. niet ouder zijn dan 40 jaar op het ogenblik van de kandidatuur
B. geen lid zijn van de jury van de Viviane Conraads Prijs
C. tewerkgesteld zijn in een Vlaamse wetenschappelijke of klinische instelling

D. houder van een erkend masterdiploma in de medische of paramedische sector
4. Het origineel project dient binnen volgende voorwaarden ingestuurd te worden:
A. de applicatie kan vanaf 1 maart 2019 ingediend worden

B. de applicatie dient volledig te worden ingevuld
C. Enkel indien u ook een bevestiging van de applicatie ontvangen hebt, is de applicatie volledig en
geldig.

D. De applicatie dient vergezeld te zijn van volgende documenten:
a. een curriculum vitae
b. een samenvatting van de gepubliceerde artikels gerelateerd aan het onderzoeksproject
c. een presentatie van het toekomstig onderzoeksprogramma
d. indien toepasbaar, een opsomming van alle vormen van belangenvermening
e. een verklaring dat het project nog niet met een prijs bekroond werd op het moment van
indiening
E. De kandida(a)t(en) moeten de jury verwittigen als het project tegelijkertijd voor een andere prijs
wordt ingediend ( in zijn geheel of gedeeltelijk).
5. Om in aanmerking te komen, moeten de teksten van het voorgestelde project aan de
volgende voorwaarden voldoen:

A. geschreven zijn in het Nederlands of Engels (maximum 10 pagina’s, inclusief referenties, met
dubbele tussenlijn)

B. gewijd zijn aan het onderwerp voorzien in 1.
C. iedere kandidaat of elk team zal slechts één enkel project per sessie indienen.
6. De applicatie moet, samen met de nodige documenten, voor 30 september 2019 23u59
ingediend worden via het contactformulier op www.vivianeconraadsprijs.be. Een
bevestigingsmail zal worden toegezonden. De datum van de bevestigingsmail is de geldige
datum.
7. De prijs zal echter niet uitgereikt kunnen worden ingeval geen enkel ingediend project aan
de voorwaarden zou voldoen die dit reglement vereist.
8. De jury zal bestaan uit 7 leden die gekozen werden omwille van hun onafhankelijkheid ten
opzichte van de ontvangen projecten.
9. De jury beslist wie de laureaat zal zijn. Alle inzendingen worden zorgvuldig voorgelegd aan
de jury.
10. Indien de Viviane Conraads Prijs toegekend is, zal de uitreiking gebeuren op een
plechtige bijeenkomst op 11 december 2019.
11. De beslissingen die door de jury genomen worden, rekening houdend met het huidig
reglement, zullen beslissend en onherroepelijk zijn. Alle kandidaten zullen verwittigd worden
van de beslissing van de jury, één maand voor het officiële uitreiken van de prijs.
12. Binnen 2 jaar na overhandiging van de Viviane Conraads Prijs zal een vervolg van de
resultaten, of van de gedeeltelijke resultaten van de studies aan de laurea(a)t(en) gevraagd
worden. De jury verzekert hierbij de confidentialiteit.

