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Advocacy for Impact Grants är ett globalt stipendieprogram vars målsättning är att inspirera patientföreningar till att 
utveckla lösningar som kan tillgodose väsentliga och ouppfyllda behov hos grupperna av människor med sällsynta 
sjukdomar de företräder. Alnylams kärnfilosofi är att vi värderar och förstår hur arbetet med att utforska och utveckla 
nya idéer kan bidra till att skapa initiativ med stor genomslagskraft och förmåga att fungera som en katalysator för 
förändring. Därför vill vi ge patientföreningar de resurser och det utrymme som krävs för att förverkliga nya projekt 
och idéer.

Advocacy for Impact Grants är ett globalt program och Alnylam är medvetna om att de behov som är ouppfyllda 
varierar i olika samhällen och geografiska områden. Vi uppmuntrar patientföreningar från hela världen att ansöka 
med projekt som är specifikt inriktade på att tillgodose de unika eller särskilda behov som finns i just deras 
samhällen.

För att hjälpa patientföreningar i ansökningsprocessen har vi sammanställt denna ansökningsguide som ger 
ytterligare information om följande: 

• Behörighet
• Ansökningsprocessen
• Utvärderingskriterier
• Ansökan
• Vanliga frågor och svar
• Hur man kontaktar oss

Läs igenom hela ansökningsguiden innan börjar med din ansökan.

BEHÖRIGHET 

Advocacy for Impact Grants kommer att överväga ansökningar från patientföreningar över hela världen 
som har status som välgörenhetsorganisation/ideell förening. De projekt som beskrivs i ansökan måste 
vara nya projekt som inte tidigare har genomförts av gruppen och som påverkar patientgrupper med 
ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1 på minst ett av följande sätt:

• Ökad sjukdomsmedvetenhet och tillgång till diagnos 
• Tillgång till utbildning för patienter, anhöriga, vårdare, vårdgivare och/eller allmänhet
• Förbättrad patientvård
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BEHÖRIGA PATIENTFÖRENINGAR:

• Måste ha juridisk status som välgörenhetsorganisation/ideell förening i sitt land
•  Får tillhandahålla tjänster till andra patientgrupper, men deras ansökan måste vara fokuserad på grupper med 

ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1
•  Kan lämna in sin ansökan på vilket språk som helst och ett oberoende översättningsföretag översätter alla 

ansökningar till engelska för en granskningskommitté som består av externa och interna experter
• Får lämna in ansökningar för projekt som är ett samarbete mellan två patientföreningar, men det är inget krav
•  Får inte lämna in ansökningar där man enbart fokuserar på forskning eller registrering. Sådana ansökningar 

kommer inte att övervägas inom ramen för detta program
• Får inte lämna in mer än en ansökan per år, oavsett om ansökan görs som en del av ett samarbete eller enskilt

Mottagare av ett stipendium från Advocacy for Impact Grants under 2018 måste vänta en ansökningscykel innan de 
ansöker igen och är därför inte berättigade att ansöka under detta års cykel.

ANSÖKNINGSPROCESS

STEG 1:  FÖRBEREDELSE OCH INLÄMNING (19 NOVEMBER 2019 – 3 JANUARI 2020) 

•   Gå igenom hela denna ansökningsguide som beskriver behörighet, information och material som 
behövs för ansökan, vanliga frågor, granskningsprocessen och granskningskriterier

•  Ladda ner ansökningsblanketten här
•  Fyll i hela ansökningsblanketten och sammanställ de stöddokument som krävs
•   E-posta den ifyllda ansökan och begärda bilagor till AdvocacyForImpact@alnylam.com 

senast kl. 23:59 amerikansk Eastern Standard Time den 3 januari 2020
•  Observera att sena eller ofullständiga ansökningar inte kommer att godkännas

Se ansökningsavsnittet nedan för en lista över grupper av frågor som kommer att ställas och stöddokument 
som krävs för att slutföra ansökan.  

STEG 2:  GRANSKNING (MARS-APRIL 2020) 

Efter ansökningsperiodens slut kommer alla ansökningar att granskas av en kommitté med externa 
och interna experter.  För mer information om granskningsprocessen och kriterier, se avsnittet om 
granskningskriterier nedan.

1
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https://www.alnylam.com/about-alnylam/grants-at-alnylam/advocacy-for-impact-grants/
mailto:AdvocacyForImpact@alnylam.com
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STEG 3:  BESKED (MAJ – JUNI 2020) 

Alla sökande informeras om resultaten av granskningsprocessen i mitten av år 2020. Ett officiellt 
tillkännagivande med en lista över de mottagare och de utvalda projekten kommer att distribueras när alla 
grupper har meddelats.

STEG 4: UTVÄRDERING (SLUTET AV 2021)

De projekt som beskrivs i godkända ansökningar måste slutföras inom ett och ett halvt år efter att 
ekonomiska medel tillhandahållits. Ett och ett halvt år efter att ekonomiska medel erhållits kommer 
grupperna att behöva lämna in ett utvärderingsformulär som beskriver den inverkan deras projekt har haft.

GRANSKNINGSKRITERIER

En granskningskommitté med både externa och interna experter kommer att granska ansökningarna och välja 
ut stipendiemottagare baserat på hur tydligt ett ouppfyllt behov har identifierats, plan för verkställande, nivå av 
inverkan på målgruppen samt utvärderingsstrategi. Ansökningarna granskas utifrån sina egna meriter och oberoende 
av varandra.

Specifikt kommer granskningskommittén att utvärdera varje ansökan utifrån följande kategorier:

OUPPFYLLT BEHOV

•  Identifierar tydligt ett ouppfyllt behov relaterat till grupper med ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller 
primär hyperoxaluri typ 1

• Utformat för att ge:
 1) Ökad sjukdomsmedvetenhet och tillgång till diagnos
 2) Tillgång till utbildning för patienter, anhöriga, vårdare, vårdgivare och/eller allmänhet
 3) Förbättrad patientvård
•  Advocacy for Impact Grants är ett globalt program och Alnylam är medvetna om att de behov som är ouppfyllda 

varierar i olika samhällen och geografiska områden. Vi uppmuntrar patientföreningar från hela världen att 
ansöka med projekt som är specifikt inriktade på att tillgodose de unika eller särskilda behov som finns i just 
deras samhällen

UTFÖRANDE 

•  Beskriver en effektiv, tidsanpassad och genomförbar strategi som är i linje med gruppens storlek och uppskattad 
projektbemanning, vilket tillåter patientföreningen att realistiskt genomföra det projekt som beskrivs i ansökan

• Kan realistiskt slutföras inom föreslagen tidsplan och budget
• Fokuserar inte bara på forskning eller registrering

3

4
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INVERKAN

•  Ger en unik lösning på behov relaterade till grupper med ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär 
hyperoxaluri typ 1

•  Visar tydligt hur projektet kommer att vara meningsfullt, relevant och göra skillnad för den grupp det riktar sig till
•  Gör det möjligt att använda projektets erfarenheter för att påverka patientgrupper utöver dess inledande 

genomförande
• Denna kategori kommer att ha dubbel vikt jämfört med de övriga kategorier som granskas

UTVÄRDERING

• Beskriver tydliga framgångsparametrar och de metoder som kommer att användas för att mäta dem

Alnylam förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla ekonomiska medel om inga ansökningar har tagits emot som 
uppfyller samtliga behörighets- och granskningskriterier.

ANSÖKAN 

Ansökningar tas emot från 19 november 2019 till 3 januari 2020.  Ansökningar kan lämnas in på vilket språk som 
helst och ett oberoende översättningsföretag översätter alla ansökningar till engelska för granskningskommittén.

Ansökningar accepteras endast via e-post till AdvocacyForImpact@alnylam.com. E-posta din ifyllda ansökan och 
begärda bilagor senast kl. 23:59 amerikansk Eastern Standard Time den 3 januari 2020. Observera att sena eller 
ofullständiga ansökningar inte kommer att godkännas.
 •  Alla bidrag ska innehålla följande ämnesrad:  

AFI-ansökan - [namn på organisation], [land]. 
 •  Alla bilagor måste vara tydligt märkta och tillhandahållas i PDF-format. Klicka här för mer information om 

hur man sparar filer som PDF.

Programmet kräver kontakt- och bakgrundsinformation för patientföreningen som ansöker om stipendiet, liksom 
information om det föreslagna projektet.  Sökande måste besvara en rad frågor och kommer att behöva tillhandahålla:
 • Bevis på status som välgörenhetsorganisation/ideell förening  
 • Detaljerad projektbudget  
 • Årlig driftsbudget  
 • Detaljerad tidsplan för projektet  

Nedan hittar du en förhandsgranskning och förklaring av de frågor som kommer att ställas i ansökan.

mailto:AdvocacyForImpact@alnylam.com
https://support.office.com/en-us/article/save-or-convert-to-pdf-or-xps-d85416c5-7d77-4fd6-a216-6f4bf7c7c110
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GRUPPINFORMATION

I denna serie med frågor kommer du att bli ombedd att uppge allmän bakgrundsinformation om din grupp. 

Allmän information 

1) Gruppnamn

 Detta måste överensstämma med det namn som är registrerat hos din statliga myndighet.

2) Adress 

3)  Land 

4) Internetadress (frivilligt)

Huvudkontaktinformation

I denna serie med frågor kommer du att bli ombedd att uppge kontaktinformation för huvudkontaktpersonen för denna 
ansökan - det bör vara den person som kommer att kunna besvara frågor om ansökan.

5) Titel (valfritt) 

6) Förnamn  

7) Efternamn  

8) Befattning inom gruppen  

9) Telefonnummer  

10) E-postadress  

11) Fax

Gruppinformation

12) Grundad år 

13) Vilken patientpopulation vänder er grupp sig till?

 Du kommer att kunna välja mellan följande alternativ. Om du väljer “andra” kan du utveckla närmare. 
  • ATTR-amyloidos  
  • Porfyri
  • Primär Hyperoxaluri
  • Flera sällsynta sjukdomar  
  • Annat
14) Vilken geografisk plats/vilka geografiska platser vänder er grupp sig till? 

15) Målbeskrivning 

 Svara med högst 300 ord.
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Bakgrundsinformation 

16) Har ni fått stöd av Alnylam under innevarande kalenderår?

  Du kommer att bli ombedd att svara Ja eller Nej. Observera att om ni tidigare fått ekonomiskt bidrag från Alnylam 
innebär det inte att er grupp är diskvalificerad för att tilldelas ett stipendium. Mottagare av ett stipendium från 
Advocacy for Impact under 2018 måste dock vänta en ansökningscykel innan de ansöker igen och är därför inte 
berättigade att ansöka under detta års cykel. Det åligger Alnylam att spåra och rapportera alla utbetalningar som gjorts 
till patientföreningar.

16a)  Om du svarade ”Ja” på frågan ovan, hur mycket stöd togs emot och för Vad? Om du svarat ”Nej” ovan, skriv  
”ej tillämpligt.” 

  Skriv summan och en beskrivning av det ändamål som medlen tillhandahölls för. Om inga ekonomiska medel 
tillhandahölls, skriv ”Ej tillämpligt.”

17)  Sitter några offentliga tjänstemän, regerings-/riksdagstjänstemän eller statsanställd för närvarande i 
gruppens styrelse? Om ja, ange a) medlemmen, b) deras roll i styrelsen och c) vilken deras offentliga roll eller 
statliga roll är. (T.ex.: John Smith – sekreterare - borgmästare i Chicago, IL; John Smith – styrelseordförande - 
riksdagsmedlem, Leeds East) Om svaret är nej, skriv ”ej tillämpligt” i textrutan nedan.

  Det kommer att finnas plats i en textruta där du kan tillhandahålla denna information. Observera att vi endast kräver 
namn och information för styrelseledamöter om de även för närvarande är en offentlig tjänsteman, regerings-/
riksdagstjänstemän eller statsanställd.

18) Lokal valutakod  

  Inkludera lokal valutakod för den grupp som ansöker om stipendiet. En valutakod är en kod som anger valutan som 
används i ditt land. Den kod du anger bestämmer valutan som stipendiet betalas ut i. Utbetalningar kommer att göras i 
form av amerikanska dollar såvida ingen annan valutaenhet anges. Ex: USD, EUR, JPY.

BILAGOR

Bifoga följande bilagor när du lämnar in er ansökan. Bilagor ska lämnas in i PDF-format och ska vara tydligt märkta med den 
titel som beskrivs nedan.  
Exempel: Årlig driftsbudget_ [Namn på organisation]

• Årlig driftsbudget 

 Lämna in den detaljerade årliga driftsbudgeten för din organisation.
• Bevis på betalningsmottagarens status som välgörenhetsorganisation/ideell förening

 Betalningsmottagaren är den grupp som skulle erhålla pengar för denna ansökan om den väljs ut som mottagare.

 –  Betalningsmottagare i USA - ladda upp en kopia av ert skattebefrielseintyg från U.S. IRS (Internal Revenue Service 
[amerikanska motsvarigheten till skatteverket]) som visar ert organisationsnummer och skattestatus på formulär 
W-9. Här finns en länk till formuläret w-9: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf.

 –  Utanför USA - ladda upp det dokument som utfärdats av en officiell statlig myndighet och som visar 
organisationens status som välgörenhetsorganisation/ideell förening i ert land. 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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PROJEKTINFORMATION

19) Projekttitel

20) Ange vilket(a) av följande sjukdomsområde(n) som din ansökan fokuserar på.

 Du ombes att välja en eller flera av de sjukdomar som listas nedan och som är mest relevanta för ditt föreslagna projekt.
  • ATTR-amyloidos
  • Akut hepatisk porfyri
  • Primär hyperoxaluri typ 1

21)  Ange vilken kategori för ekonomiskt bidrag som ditt projekt söker påverka (måste vara en eller flera av 
nedanstående): 

 • Ökad sjukdomsmedvetenhet och tillgång till diagnos
 • Tillgång till utbildning för patienter, anhöriga, vårdare, vårdgivare och/eller allmänhet
 • Förbättrad patientvård

22) Vilken bidragssumma ansöker du om?

  Du kan söka högst 50 000 USD eller motsvarande i din lokala valuta. Ange beloppet i din lokala valuta och ange din 
valutatyp. Utvalda mottagare kommer att få bidragssummor baserade på växlingskurser vid tidpunkten för utbetalning.

23)  Vad är den övergripande budgeten för detta projekt? Ange bara den totala summan och inkludera valutan. Du 
kommer att tillfrågas om att uppge en detaljerad budget i form av en bilaga.

24)  Om projektet inte finansieras fullt ut av Alnylam, beskriv hur resten av summan kommer att finansieras. Om det 
bara ska finansieras av Alnylam, skriv ”ej tillämpligt”. 

  Om projektet överskrider det högsta tillåtna beloppet på 50 000 USD, beskriv hur du avser finansiera det resterande 
beloppet (ytterligare finansieringskällor osv.) 

25) Vilket geografiskt område eller samhälle/grupp av människor kommer detta projekt att påverka?

  Definiera var (vilka länder, regioner eller städer) projektet kommer att genomföras, liksom vilka geografiska områden 
som kommer att påverkas av projektet (högst 100 ord).  

26) Hur ser sjukdomsbilden ut i det geografiska område där ni arbetar?

  Till exempel nivå av medvetenhet, statligt stöd, antal personer som påverkas, tillgång till sjukvård, utmaningar eller 
hinder för diagnos eller vård osv. (högst 500 ord).

27)  Lämna en sammanfattning av det föreslagna projektet, inklusive vad som gör det nytt och/eller unikt (högst 1 000 ord).

28)  Ouppfyllt behov: Vilka ouppfyllda behov inom gruppen med ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri eller primär 
hyperoxaluri typ 1 är projektet utformat att påverka?

 Sammanfatta det/de specifika ouppfyllda behov som detta projekt kommer att bemöta med högst 500 ord.

29) Mål: Vilka är målen för projektet?

 Sammanfatta de mätbara mål(en) för det föreslagna projektet med högst 500 ord.
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30) Genomförande: Vad är strategin för att slutföra detta projekt? 

 Beskriv följande med högst 1 000 ord.
  •  En detaljerad, skriftlig sammanfattning av den strategi eller det tillvägagångssätt du kommer använda dig av för 

att slutföra detta projekt
  • Beskriv antalet anställda och frivilliga anställda/volontärer
  • Inkludera en bemanningsplan för ditt föreslagna projektet
  • Beskriv resurser och verktyg som kommer att användas osv. 

31)  Utvärdering: Hur kommer projektets inverkan att mätas? Vilka är framgångsparametrarna för detta projekt och 
vilka metoder kommer att användas för att mäta dem? 

 Beskriv de föreslagna mätmetoder och verktyg som kommer att användas med högst 1 000 ord.

BILAGOR

Bifoga följande bilagor när du lämnar in er ansökan. Bilagor ska lämnas in i PDF-format och ska vara tydligt märkta med den 
titel som beskrivs nedan.  
Exempel: Detaljerad projektbudget_ [namn på organisation]

• Detaljerad projektbudget  

• Detaljerad tidsplan för projektet

 Beskriv tidsramar för alla projektaktiviteter från planering till utförande och utvärdering.

VANLIGA FRÅGOR 

1. Vad är Advocacy for Impact Grants?

  Advocacy for Impact Grants är ett globalt stipendieprogram vars målsättning är att inspirera patientföreningar 
att utveckla lösningar som kan tillgodose de kritiska och unika ouppfyllda behov som finns hos de grupper 
av människor med sällsynta sjukdomar de företräder. Under sitt andra år kommer programmet att fortsätta 
fokusera på grupper med ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och primär hyperoxaluri typ 1 runt om i världen.

2. Varför stödjer Alnylam detta program?

  Alnylams kärnfilosofi är att vi värderar och förstår hur arbetet med att utforska och utveckla nya idéer kan bidra 
till att skapa initiativ med stor genomslagskraft och förmåga att fungera som en katalysator för förändring. Vi 
utvecklade Advocacy for Impact för att ge patientföreningar resurser och utrymme för att förverkliga dessa 
typer av kreativa idéer. Genom att stödja grupper från hela världen kan vi hjälpa dem att genomföra de program 
som bäst tillgodoser de unika och ouppfyllda behoven i deras olika geografiska områden och som därför har den 
största möjliga påverkan på grupper med den sällsynta sjukdomen. 
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  Advocacy for Impact Grants är ett globalt program och Alnylam är medvetna om att de behov som är ouppfyllda 
varierar i olika samhällen och geografiska områden. Vi uppmuntrar patientföreningar från hela världen att ansöka  
med projekt som är specifikt inriktade på att tillgodose de unika eller särskilda behov som finns i just deras samhällen.

3. Vem är behörig att ansöka?

  Advocacy for Impact Grants stipendier kan sökas av patientföreningar i hela världen. Behöriga patientföreningar 
måste ha status som välgörenhetsorganisation/ideell förening i sitt land och får endast skicka in en ansökan per 
år. Mottagare av ett stipendium från Advocacy for Impact Grants under 2018 måste vänta en ansökningscykel 
innan de ansöker igen och är därför inte berättigade att ansöka under detta års cykel. 

  Ett projekt kan vara ett samarbete mellan två patientföreningar, men det är inget krav. Patientföreningar får 
även tillhandahålla tjänster till andra patientgrupper, men deras ansökan måste vara fokuserad på grupper med 
ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1.

4. Finns det några begränsningar för hur de ekonomiska medlen får användas?

  Pengarna som tillhandahålls genom Advocacy for Impact Grants får inte användas för att stödja något som 
anges i nedanstående punkter om det skulle vara en del av ditt övergripande projekt:

  • Medlen får aldrig användas för att behandla patienter

  •  Medlen får aldrig användas för att ge patienter tillgång till ett specifikt företags läkemedel (produkt, 
behandling osv.) eller för varumärkesinriktad behandlingsspecifik utbildning

  Observera att ansökningar som enbart fokuserar på forskning eller registrering inte är berättigade till stöd från 
programmet Advocacy for Impact. 

5. Hur vet en patientförening om den har status som välgörenhetsorganisation/ideell förening i sitt land?

  Varje land har egna sätt att erkänna gruppers status som välgörenhetsorganisation/ideell förening.  
För att vara berättigad måste en grupp tillhandahålla officiell dokumentation som visar dess status som 
välgörenhetsorganisation/ideell förening inom det egna landet. Exempel på dokument som visar status som 
välgörenhetsorganisation är:

  • 501 (c)(3) Beslutsbrev från IRS  

  •  Ett officiellt brev från statlig myndighet eller annan dokumentation som officiellt erkänner gruppen som 
välgörenhetsorganisation/ideell förening 

6.  Kan patientföreningar ansöka om stipendier från Advocacy for Impact Grants om de fått ekonomiskt stöd från 
Alnylam tidigare?

  Ja. Det finns ett avsnitt i ansökan som ber sökande att ange om de tidigare har fått ekonomiskt stöd från 
Alnylam. Om grupper svarar “Ja” ska de ange vilket belopp de erhöll. Grupper kommer inte att exkluderas från 
stipendieprogrammet om de tidigare har fått ekonomiskt stöd från Alnylam. 

  Mottagare av ett stipendium för Advocacy for Impact Grants under 2018 måste dock vänta en ansökningscykel 
innan man ansöker igen till detta program och är därför inte berättigade att ansöka under detta års cykel.
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7. Hur lämnar patientföreningar in en ansökan?  När tas ansökningar emot?

  Ansökningar kan laddas ner on-line och ansökningar accepteras endast via e-post till AdvocacyForImpact@
alnylam.com mellan 19 november 2019 och 3 januari 2020 på alla språk. E-posta din ifyllda ansökan och 
begärda bilagor senast kl. 23:59 amerikansk Eastern Standard Time den 3 januari 2020. Observera att sena eller 
ofullständiga ansökningar inte kommer att godkännas.

8. Vad krävs som en del av ansökningsprocessen?

  Den sökande måste lämna in en ifylld ansökningsblankett via e-post, där man anger kontaktuppgifter och 
bakgrundsinformation för den patientförening som ansöker om stipendiet, liksom information om det föreslagna 
projektet. Alla grupper måste även skicka in bevis på status som välgörenhetsorganisation (W-9 eller annat 
ekonomiskt/skatteformulär), en detaljerad projektbudget, årlig driftsbudget och en detaljerad tidsplan för 
projektet. Ofullständiga ansökningar kommer inte att accepteras.

9. Kan patientföreningar skicka in flera ansökningar?

 Berättigade patientföreningar kan bara skicka in en ansökan per år.

10. Kan patientföreningar skicka in en ansökan för att expandera eller förbättra ett befintligt program?

  Nej. Stipendierna från Advocacy for Impact Grants är endast avsedda att finansiera nya projekt som påverkar 
grupper relaterade till ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1.

11.  Vad händer om en ansökan inte berör ett av de tre sjukdomsområdena eller inte passar in i en av de specifika 
kategorierna?

  Under sitt andra år kommer stipendierna från Advocacy for Impact Grants att fortsätta fokusera på grupper 
med ATTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och primär hyperoxaluri typ 1. Alnylam strävar specifikt efter att 
finansiera projekt som påverkar dessa grupper genom ökat sjukdomsmedvetande och tillgång till diagnos, 
utbildning och förbättrad patientvård.

12. Hur mycket stöd kommer att delas ut?

  Stipendierna från Advocacy for Impact Grants erkänner och finansierar projekt, med ett belopp på upp till  
50 000 USD, som drivs av patientföreningar och som syftar till 1) Ökad sjukdomsmedvetenhet och tillgång  
till diagnos, 2) Tillgång till utbildning för patienter, anhöriga, vårdgivare, vårdgivare och/eller allmänhet, samt 3) 
Förbättrad patientvård.

13. När kommer pengarna att delas ut?

  Omedelbart efter offentliggörandet av stipendiemottagare kommer Alnylam att kontakta varje 
mottagarorganisation för att samla in eventuell information som krävs och för att påbörja kontraktsprocessen. 
Vi strävar efter att göra utbetalningar inom 90 dagar efter mottagande av fullständigt genomförda kontrakt.

https://www.alnylam.com/about-alnylam/grants-at-alnylam/advocacy-for-impact-grants/
mailto:AdvocacyForImpact@alnylam.com
mailto:AdvocacyForImpact@alnylam.com
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14.  Om man blir vald som mottagare, vilken information kommer gruppen att behöva uppge för att erhålla 
ekonomiska medel?

 Mottagarna kommer att behöva uppge följande information för att erhålla ekonomiska medel:
 • Betalningsmottagarens uppgifter, inklusive gruppnamn, adress, land, valutakod och skatte-ID
 •  Bankuppgifter, inklusive institutionens namn, adress till avdelningen, transit-nummer, kontonummer och 

IBAN och BIC/SWIFT-kod 

 Mer information och anvisningar får mottagarna i samband med att de informeras om att de valts ut.

15. Måste projektet vara exakt ett och ett halvt år?  Kan det vara kortare eller längre?

  Projektet som beskrivs i ansökan behöver inte vara exakt ett och ett halvt år, men projekten måste slutföras 
inom ett och ett halvt år efter att ekonomiska medel erhållits. En detaljerad tidsram, inklusive planering och 
genomförande, krävs som en del av ansökan på nätet.

16. Hur kommer beslut om ekonomiska medel att tas?

  En granskningskommitté som består av både externa och interna experter kommer att granska ansökningarna 
och välja ut stipendiemottagare baserat på hur tydligt ett ouppfyllt behov har identifierats, plan för 
verkställande, nivå av inverkan på målgruppen samt utvärderingsstrategi. Ansökningarna granskas utifrån sina 
egna meriter och oberoende av varandra. Observera att ansökningar som enbart fokuserar på forskning eller för 
register inte kommer att övervägas inom ramen för detta program.

17. Vem sitter i granskningskommittén?

  Granskningskommittén består av både interna experter från Alnylam och externa experter med erfarenhet av 
välgörenhetsorganisationer/ideella föreningar och sällsynta sjukdomar.

18.  Kommer grupperna att meddelas om deras program inte erhåller ekonomiska medel?  När kommer grupperna 
att meddelas?

  Alla grupper informeras om resultaten av granskningsprocessen. Ett officiellt tillkännagivande med en lista över 
mottagare av stipendierna och de utvalda projekten kommer att distribueras när alla grupper har meddelats.

19. Kan grupper söka nästa år?

  Patientföreningar som erhåller ett stipendium från Advocacy for Impact Grants är berättigade att ansöka igen, 
men de måste vänta en ansökningscykel (ett år) innan man ansöker igen.

 Alla projekt som beskrivs i programmen måste vara nya projekt som inte tidigare har genomförts av gruppen.

20. Vem kan kontaktas för ytterligare frågor?

 Du kan läsa mer på vår webbplats eller kontakta oss direkt på AdvocacyForImpact@alnylam.com.

https://www.alnylam.com/about-alnylam/grants-and-giving/advocacy-for-impact-grants/
mailto:AdvocacyForImpact@alnylam.com
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KONTAKTA OSS

Du kan läsa mer på vår webbplats eller kontakta oss direkt AdvocacyForImpact@alnylam.com.

Alnylams åtagande gentemot patienter med sällsynta sjukdomar

Patienter som lever med sällsynta sjukdomar har ofta en lång väg att vandra innan de får sin diagnos. Den vård de 
får är sällan så bra som den skulle kunnat vara samtidigt som de saknar tillgång till tillräcklig sjukdomsinformation. 
Stipendier från Advocacy for Impact är utformade för att ge patientföreningar flexibiliteten att kunna skapa och 
genomföra effektiva initiativ som verkligen är till gagn för deras patientgrupper.
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