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Alnylams stipendieprogram
"Advocacy for Impact Grants"
ANSÖKNINGSGUIDE

"Advocacy for Impact Grants" är ett globaltstipendieprogram, där ansökan sker i konkurrens med andra
patientföreningar. Ändamålet äratt stötta projekt som tacklar de problem och behov som finns hos patienter med
sällsynta sjukdomar i landet där föreningen verkar. Alnylam värdesätter och förstår att möjligheten till att uforma nya
idéer och initiativ kan betyda mycket och leda till stora förändring. Därför försöker vi ge patientföreningar resurser och
utrymme att förverkliga nya projekt och idéer.
"Advocacy for Impact Grants" är ett globalt program, och Alnylam inser att behoven kommer att skilja sig åt för olika
patientgrupper och på olika geografiska platser. Vi uppmuntrar patientföreningar runt om i världen att ansöka med
projekt som är specifikt inriktade på att möta de unika eller särskilda behov som deras egna patientgrupper har.
För att hjälpa de patientföreningarna med ansökningsprocessen har vi ställt samman den här ansökningsguiden som
ger ytterligare information om:
Vem som kan ansöka
Ansökningsprocessen
Granskningskriterier
Ansökan online
Vanliga frågor och svar
Kontakta oss

•
•
•
•
•
•

Läs hela ansökningsguiden innan ni påbörjar er ansökan online.

KVALIFIKATIONER
"Advocacy for Impact Grants" kommer att ta emot ansökningar från patientföreningar runt om i världen, som
har status som ideella föreningar eller välgörenhetsorganisationer. Projektet som beskrivs i ansökan måste vara
ett nytt projekt som har en positiv påverkan på patienter med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller
primär hyperoxaluri typ 1 på minst ett av följande sätt:
•
•
•

öka medvetenheten om sjukdomen möjligheten till en diagnos
erbjuda utbildning till patienter, familjer, vårdgivare, hälso- och sjukvården och/eller allmänheten
förbättra omhändertagandet av patienter

Projekten som beskrivs i ansökan kan vara ett samarbete mellan två patientföreningar, men det är inte ett krav.
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PATIENTFÖRENINGAR SOM ANSÖKER:

•
•
•

•

måste vara icke-vinstdrivande/ha status som ideella föreningar eller välgörenhetsorganisationer i landet där
de verkar
kan organisera flera patientgrupper, men ansökan måste fokusera på grupper med TTR-amyloidos, akut hepatisk
porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1
kan skicka in sin ansökan på valfritt språk. Ett oberoende översättningsföretag kommer att översätta alla
ansökningar till engelska för ansökan ska kunna granskas av en kommitté som är sammansatt av externa och
interna exporter
kan bara skicka in en ansökan per år, oavsett om ansökan skickas in som en del av ett samarbete eller självständigt

Mottagare av stipendiet har möjighet att ansöka från detta program igen, men måste dock vänta en ansökningsperiod
(ett år) innan en ny ansökan skickas.
Alla ansökningar måste ske online och vara fullständiga och inkludera alla handlingar som krävs för en
fullständig ansökan.
Stipendiemottagarna kommer att meddelas i början av 2019. Projekt som är planerade i den godkända ansökan måste
slutföras inom ett och ett halvt år efter det att stipendiet har delats ut.

ANSÖKNINGSPROCESSEN
STEG 1: FÖRBEREDELSE (24 – 28 OKTOBER)

1

2

Gå igenom ansökningsguiden som ger detaljerad information om kvalifikationer, information och handlingar
som behövs för ansökan, vanliga frågor och svar, samt om granskningsprocessen och granskningskriterier.
STEG 2: INLÄMNANDE (29 OKTOBER – 10 DECEMBER)

Endast ansökningar online kommer att godkännas. Föreningen kommer att ombes att:
•
•
•

skapa ett konto
svara på några få frågor om föreningens bakgrund och projekt
ladda upp stöddokument, inklusive en detaljerad beskrivning av projektet, hur man ska utvärdera
projektets effekter, samt en detaljerad budget

Se avsnittet "Ansökan online" nedan för en lista över frågor som föreningarna kommer att ombes besvara,
samt obligatoriska dokument som behöver ladda upp för att slutföra ansökan online.
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STEG 3: GRANSKNING (DECEMBER 2018 – 29 JANUARI)

3

Efter ansökningsperiodens slut kommer alla ansökningar att granskas av en kommitté bestående av externa
och interna experter. För mer information om granskningsprocessen och granksningskriterierna, se
avsnittet "Granskningskriterier" nedan.
STEG 4: BESKED (BÖRJAN AV 2019)

4

Alla sökande kommer att meddelas resultatet av granskningsprocessen i början av 2019. Ett offentligt
tillkännagivande med en förteckning över alla mottagare och de utvalda projekten kommer att skickas ut
efter att alla grupper har fått besked.
STEG 5: UTVÄRDERING (MITTEN AV 2020)

5

Ett och ett halvt år efter mottagandet av donationen måste föreningarna skicka in ett dokument där
projektets effekter utvärderas.

GRANSKNINGSKRITERIER
En granskningskommitté bestående av en blandning av externa och interna experter kommer att granska
ansökningarna och dela ut stipendier baserat på tydlig identifiering av ett behov som finns och hur projektet kommer
att uppfylla det behovet, en detaljerad verkställandeplan, uppskattat positivt inflytande inom målgruppen samt
metoden för att mäta projektets framgång. Mer specifikt kommer granskningskommittén att utvärdera varje ansökan
baserat på följande kategorier:
BEFINTLIGT BEHOV

•
•

•

De behov dom finns hos grupper av patienter med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär
hyperoxaluri typ 1 bekskrivs klart och tydligt
Avsikten är att: 1) öka medvetenheten om sjukdomen möjligheten till en diagnos; 2) erbjuda utbildning till
patienter, familjer, vårdgivare, hälso- och sjukvården och/eller allmänheten; eller 3) förbättra omhändertagandet
av patienter.
"Advocacy for Impact Grants" är ett globalt program, och Alnylam inser att de otillfredsställda behoven kommer
att skilja sig åt för olika patientgrupper och på olika geografiska platser. Vi uppmuntrar patientföreningar runt om
i världen att ansöka med projekt som är specifikt inriktade på att möta de unika eller särskilda behov som deras
egna patientgrupper har.
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GENOMFÖRANDE

•

•

Planern innehåller en lämplig och realistisk strategi, som är anpassad till föreningens storlek bemanning av
projektet. Planen skalåta patientföreningen verkställa projektet på det sätt och inom de tidsramar som beskrivs
i ansökan
Projektet ska kunna genomföras enligt den föreslagna tidslinjen som den föreslagna budgeten

POSITIVA EFFEKTER

•
•
•
•

Projektet ger en unik lösning på de behov man identifierat hos patienter med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri
och/eller primär hyperoxaluri typ 1
Effekten mäter tydligt hur projektet kommer att innebära en meningsfull och , relevant skillnad för patientgruppen
Lärdomarna av projektet ska kunna användas för att påverka patientgrupperna även utöver verkställandet
av projektet
Denna kategori väger dubbelt i utvärderingen jämfört med övriga granskningskategorier

UTVÄRDERING

•

Tydliga parametrar för effekten och metoderna som används för att mäta dessa ska beskrivas

ANSÖKAN ONLINE
Ansökningar tas emot online på alla språk från 29 oktober till 10 december 2018. Ett oberoende översättningsföretag
kommer att översätta alla ansökningar till engelska för granskningskommitténs räkning.
Ansökan kräver kontakt- och bakgrundsinformation om den patientföreningen som ansöker om stipendiet, samt
detaljerade uppgifter om det föreslagna projektet. Grupperna kommer att behöva svara på några frågor och lämna in:
• en lista över styrelsemedlemmarna
• organisationens årliga verksamhetsbudget
• en detaljerad och specificerad projektbudget
• projektets tidsplan
• intyg om välgörenhetsstatus / status för ideell förening[Blankett W-9 eller W-8, eller annan skatteblankett]
• en avsiktsförklaring som skriftligen tillhandahåller er avsikt att verkställa det föreslagna projektet, om er
patientförening väljs som mottagare och donationen tas emot.
Nedan följer en förhandsgranskning och förklaringar av frågorna som kommer att ställas i ansökan online.
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INFORMATION OM FÖRENINGEN

I följande frågor kommer ni att ombes lämna allmän bakgrundsinformation om er förening.
Allmän information
1) Föreningens namn
– Detta måste överensstämma med namnet som finns registrerat hos er reglerande myndighet
2) Adress
3) Land
4) Telefonnummer (växel)
5) E-postadress
6) Fax (valfritt)
7) Webbplatsadress (valfritt)
Bakgrundsinformation
8) År som föreningen grundades
9) Vilken patientpopulation arbetar ni för?
– Du kommer att kunna välja från en rullgardinsmeny som inkluderar:
- amyloidos
- porfyri
- hyperoxaluri
- många sällsynta sjukdomar
- annat (en textruta som ni kan skriva i)
10) Ytterligare information om patientpopulationen
– Inkludera geografisk plats och ytterligare viktig information om individerna som ni arbetar för.
11) Verksamhetsmål
12) Kort beskrivning av er förening.
– Ge en översikt av er grupps fokus och primära program med 300 ord eller mindre.
13) Antal anställda medarbetare
– Detta måste vara det sammanlagda antalet hel- och deltidsanställda.
14) Antalet frivilliga medarbetare/voluntärer
15) Styrelse
– Räkna upp alla nuvarande styrelsemedlemmar med för- och efternamn samt deras plats i styrelsen ELLER

bifoga ett separat dokument med information. Om ni bifogar ett dokument nedan, skriv in "ej tillämpligt" i
textrutan nedan.
16) Finns det någon offentlig tjänsteman, kommunal/regional/statlig tjänsteman, kommunal/regional/statlig
medarbetare som för närvarande arbetar som medlem i er organisations styrelse?
17) Om ni svarade "Ja" ovan, identifiera a) medlemmen, b) dess plats i styrelsen och c) vilken dess offentliga eller
kommunala/regionala/statliga roll är. Om ni svarade "Nej" ovan, skriv in "ej tillämpligt" i textrutan nedan.
– Exempel: Johan Johansson – sekreterare - kommunstyrelsens ordförande i Göteborg
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18) Beskriv och ladda upp er organisations årliga verksamhetsbudget genom att skriva i textrutan nedan ELLER
trycka på knappen "Upload" (Ladda upp) nedan. Om ni bifogar ett dokument nedan, skriv in "ej tillämpligt"
i textrutan nedan.
– En verksamhetsbudget är en detaljerad sammanställning av alla planerade inkomster och utgifter under en
given period (vanligtvis ett år). Inkomster är pengarna en organisation får in genom insamlingar, stipendier etc.
Utgifter innefattar alla pengar som spenderas i organisationens verksamhet, inklusive administrativa
kostnader, programkostnader, etc.
19) Lokal valutakod
– En valutakod är en kod som anger den valuta som används i ert land. Koden som ni skriver in bestämmer vilken
valuta pengarna kommer att betalas ut i. Utbetalningar kommer att göras i US-dollar om ingen annan valuta
har angetts.
20) Har ni fått stöd från Alnylam under det senaste kalenderåret?
– Ni kommer att ombes att svara Ja eller Nej. Observera att om ni har fått pengar tidigare, diskvalificerar det inte
er förening från att tilldelas ett stipendium. Notera att Alnylam är skyldigt att spåra och rapportera alla
betalningar som görs till patientföreningar.
21) Om ni svarade "Ja" på ovanstående fråga, hur mycket stöd fick ni och för vad?
– Skriv in summan och en beskrivning av syftet som pengarna delades ut för.
KONTAKTINFORMATION

Ni kommer att ombes att lämna allmän kontaktinformation om er kontaktperson för den här ansökan.
Information om er kontaktperson
22) Titel (valbart)
23) Förnamn
24) Efternamn
25) Ställning inom organisationen (t.ex: VD, utvecklingsansvarig, sekreterare etc.)
26) Telefonnummer
27) E-postadress
28) Fax (valfritt)
Information om betalningsmottagare
Du kommer endast att ombes fylla i detta avsnitt om föreningen som ska få pengarna är en annan än föreningen
som tidigare har identifierats i avsnittet "Gruppinformation". Observera att alla fält måste fyllas i om föreningen
är en annan.

29) Betalningsmottagarens organisationsnamn
30) Betalningsmottagarens fullständiga adress
31) Betalningsmottagarens land
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32) Betalningsmottagarens skattenummer
– Detta krävs endast för organisationer i USA
33) Lokal valutakod
– En valutakod är en kod som anger den valuta som används i ert land. Koden som ni skriver in bestämmer vilken
valuta pengarna kommer att betalas ut i. Utbetalningar kommer att göras i US-dollar om inget annat anges
34) Ytterligare information om betalningsmottagare
– Om betalningsmottagaren inte är den förening som efterfrågar pengarna, förklara relationen mellan de två
olika parterna.
PROJEKTINFORMATION

Följande frågor kommer att ställas för att få information om projektet som ni föreslår.
Projektinformation
35) Projektets titel
36) Vilken donationssumma efterfrågar ni (max 50 000 USD)?
37) Vad är projektets sammanlagda budget?
38) Beskriv kortfattat eller ladda upp en detaljerad specificerad budget för projektet genom att skriva i textrutan
nedan ELLER trycka på knappen "Upload" (Ladda upp) nedan. Om ni bifogar ett dokument nedan, skriv in "ej
tillämpligt" i textrutan nedan.
39) Om projektet inte helt och hållet kommer att finansieras av Alnylam, beskriv hur ni kommer att finansiera den
återstående delen. Om det endast kommer att finansieras av Alnylam, skriv "ej tillämpligt."
– Om projektet överskrider den maximala summan på 50 000 USD, ge detaljerad information om hur ni
kommer att finansiera den återstående delen (ytterligare donationskällor, etc.).
40) Ange vilket/vilka sjukdomsområden som er ansökan fokuserar på.
– Ni kan välja en eller flera av sjukdomarna nedan som är mest relevanta för ert föreslagna projekt
- TTR-amyloidos
- Akut hepatisk porfyri
- Primär hyperoxaluri typ 1
41) Ange vilken donationskategori som ert projekt strävar efter att påverka (måste vara en eller flera av
nedanstående):
– öka medvetenheten om sjukdomen och möjligheten till en diagnos
– erbjuda utbildning till patienter, familjer, vårdgivare, hälso- och sjukvården och/eller allmänheten
– förbättra omhändertagandet av patenter
42) Vilken geografisk region eller patientgrupp kommer detta projekt att påverka?
– Definiera var (i vilka länder, regioner eller städer) projektet kommer att verkställas, samt vilka geografiska
områden som kommer att påverkas av projektet (använd 100 ord eller mindre).
43) Hur ser situationen för sjukdomen ut i det geografiska området som ni arbetar i?
– T.ex. medvetenhetsnivå, myndighetsstöd, antal berörda människor, tillgång till medicinsk vård, utmaningar
eller hinder för diagnos eller vård, etc.
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44) Ge en sammanfattning av det föreslagna projektet och ge information om varför det är en ny och/eller unik
lösning (1000 tusen ord eller mindre).
45) Vilket är behovetsom finns inom grupperna av patienter med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller
primär hyperoxaluri typ 1, som projektet är avsett att påverka?
– Ge en sammanfattning av det specifika behovet/specifika behoven som det här projektet kommer
att tillmötesgå.
46) Vilka är projektets mål?
– Sammanfatta ett eller flera mätbara mål för det föreslagna projektet med 500 ord eller mindre.
47) Vilken är strategin för att genomföra projektet?
– Ge en detaljerad skriftlig sammanfattning av strategin eller tillvägagångssättet som ni kommer att tillämpa för
att genomföra projektet, inklusive hur ni kommer att bemanna det, vilka resurser/hjälpmedel ni kommer att
använda, etc.
48) Beskriv eller ladda upp en detaljerad tidsplanför projektet genom att skriva i textrutan nedan ELLER trycka på
knappen "Upload" (Ladda upp) nedan. Om ni bifogar ett dokument nedan, skriv in "ej tillämpligt" i textrutan
nedan.
49) Hur kommer projektets effekter att mätas? Vilka är måtten på framgång för ert projekt och vilka metoder kommer
att användas för att mäta dem?
– Beskriv kortfattat de föreslagna utvärderingsmetoderna och -verktygen som används för mätningen.
BILAGOR

Varje organisation kommer att behöva bifoga följande:
•

•
•

Intyg om att betalningsmottagaren har välgörenhetsstatus/status som ideell förening
– Betalningsmottagaren är den förening som kommer att få donationen enligt den här ansökan, såvida
föreningen väljs som mottagare.
– Om ni som betalningsmottagare befinner er i USA – ladda upp en kopia av brevet om skattebefrielse som ni
har fått från IRS i USA, som visar ert skattenummer och er skattestatus, eller ladda upp er W-9-blankett. Här
finns en länk till W-9: https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
– Om ni som betalningsmottagare befinner er i utanför USA – ladda upp ett officiellt dokument från er
myndighet som visar att organisationen har välgörenhetsstatus/status som ideell förening i ert land.
Ytterligare bilaga – för alla ytterligare stöddokument.
Ytterligare bilaga – för alla ytterligare stöddokument.
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VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
1.

Vad är "Advocacy for Impact Grants"?
"Advocacy for Impact Grants" är ett globalt stipendieprogram , där ansökan sker i konkurrens med andra
patientföreningar. Ändamålet är att stötta projekt som tacklar problem och behov som finns hos patienter med
sällsynta sjukdomar.

2. Varför stödjer Alnylam ett sådant program?
Alnylam värdesätter och förstår att möjligheten till att uforma nya idéer och initiativ kan betyda mycket och leda
till stora förändring. Därför försöker vi ge patientföreningar resurser och utrymme att förverkliga nya projekt och
idéer.Vi lanserar det här stipendieprogrammet för att kunna stötta patientföreningar med resurser som ger
utrymme att förverkliga nya projekt och idéer. Det här programmet uppmuntrar föreningar att vara kreativa när det
gäller att utforma och implementera nya idéer som kommer att fortsätta utvecklingen för deras patientgrupper.
"Advocacy for Impact Grants" är ett globalt program, och Alnylam inser att behoven kommer att skilja sig åt
för olika patientgrupper och på olika geografiska platser. Vi uppmuntrar patientföreningar runt om i världen att
ansöka med projekt som är specifikt inriktade på att möta de unika eller särskilda behov som deras egna
patientgrupper har.
3. Vilka är kvalificerade att skicka in ett förslag?
Stipendiet "Advocacy for Impact Grants" är öppet för patientföreningar runt om i världen. Kvalificerade föreningar
måste vara icke-vinstdrivande/ha välgörenhetsstatus/status som ideell förening i sitt land och kan bara skicka in
en ansökan om året. Projekten kan vara ett samarbete mellan två patientföreningar, men det är inte ett krav.
Patientföreningar kan stötta flera olika patientgrupper, men det föreslagna projektet måste fokusera på
patientgrupper med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1.
4. Finns det några restriktioner gällande hur pengarna används?
Donationen som erhålls genom "Advocacy for Impact Grants" får inte användas till att någon av följande punkter:
• pengarna får inte användas till att behandla patienter
• pengarna får inte användas till att ge patienterna tillgång till ett specifikt företags läkemedel (produkt,
behandling, etc.) eller för varumärkesspecifik behandlingsutbildning.
5. Hur vet en patientförening om den har välgörenhetsstatus/status som ideell förening i sitt land?
Olika länder har sina egna sätt att identifiera organisationernas välgörenhetsstatus/status som ideell förening.
För att vara kvalificerad måste en förening tillhandahålla ett officiellt dokument som visar att den har
välgörenhetsstatus eller status som ideell förening i sitt land. Exempel på dokument är:
• 501 (c)(3) IRS Determination Letter
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•

Ett brev från en officiell myndighet som bekräftar föreningens status som välgörenhetsorganisation eller
ideell förening

6. Kan en patientförening ansöka om stipendiet "Advocacy for Impact Grants" om den har fått en donation från
Alnylam tidigare?
Ja. Det finns en del i ansökan online som ber de sökande att ange om de har fått någon donation från Alnylam
tidigare. Om föreningen svarar "Ja", ska de ange summan de fick. Föreningarna kommer dock inte att uteslutas
från stipendieprogram om de har fått donationer tidigare.
Patientföreningar som har fått ett stipendium genom det här programmet kommer ha möjlighet att ansöka igen.
De måste dock vänta en ansökningsperiod (ett år) innan de lämnar in en ny ansökan.
7. Hur skickar de patientföreningarna in sina ansökningar? När tas ansökningarna emot?
Ansökningarna kommer att tas emot online mellan 29 oktober och 10 december 2018 på alla språk.
8. Vad krävs som en del av ansökningsprocessen?
Ansökan kräver kontakt- och bakgrundsinformation om patientföreningen som söker stipendiet, samt de
obligatoriska uppgifterna om det föreslagna projektet. Alla föreningar måste också lämna in en tidsplan för
projektet, bemanningsplan, utvärderingsplan, intyg om välgörenhetsstatus/status som ideell förening [W-9 eller
annan skatteblankett], samt en avsiktsförklaring för föreningen (och eventuell samarbetsförening), vilken
skriftligen visar på föreningens avsikt att verkställa projektet som föreslagits, ifall donationen tas emot.
9. Kan patinetföreningar lämna in flera ansökningar?
Kvalificerade patientföreningarn kan bara lämna in en ansökan om året.
10. Kan patientföreningar skicka in en ansökan för att utöka eller förbättra ett existerande program?
Nej. "Advocacy for Impact Grants" är endast avsett att finansiera nya projekt som har positivt inflytande för
grupperna av patienter med TTR-amyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1.
11. Vad händer om en ansökan inte gäller någon av de tre sjukdomsområdena eller inte passar in i någon av de
specifika kategorierna?
Under sitt första år kommer "Advocacy for Impact Grants" att fokusera på grupperna av patienter med TTRamyloidos, akut hepatisk porfyri och/eller primär hyperoxaluri typ 1, som letar efter specifika projekt att finansiera.
Projekten skaha en positiv effekt för dessa patientgrupper, genom en ökad medvetenhet om sjukdomen och
möjlighen till diagnos, utbildning och förbättrad omhändertagandet av patienterna.
I mitten av 2019 kommer kraven för nästa års stipendieprogram publiceras.
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12. Hur mycket stöd kommer att delas ut?
"Advocacy for Impact Grants" kommer att identifiera och ge finansiering på upp till 50 000 USD för ansökningar
från patientföreningar vars mål är att 1) öka medvetenheten om sjukdomen och möjligheten till diagnos, 2) erbjuda
utbildning till patienter, familjer, vårdgivare, hälso-och sjukvården och/eller allmänheten 3) förbättra
omhändertagandet av patienterna.
13. När kommer pengarna att delas ut?
Stipendiemottagarna kommer att meddelas i början av 2019. Projekten måste vara genomförda inom ett och ett
halvt år efter mottagandet av stipendiet.
14. Måste projektet pågå under exakt ett och ett halvt år? Kan det vara kortare eller längre?
Projektet som planeras i ansökan måste inte vara exakt ett och ett halvt år, men projekten måste vara genomförda ett
och ett halvt år efter stipendiet har betalats ut. En detaljerad tidsplan, inklusive planering och verkställande, krävs
som en del av ansökan online.
15. Hur kommer beslut om stipendiaterna att fattas?
En granskningskommitté bestående av en blandning av externa och interna experter kommer att granska
ansökningarna och avgöra vilken/vilka förening(ar) som kommer att få ta del av stipendiet baserat på tydligt
identifierade behov, en plan för genomförande, de positiva effekterna för målgruppen samt hur projektet
ska utvärderas.
16. Vilka finns med i granskningskommittén?
Granskningskommittén består av interna (Alnylam) och externa experter.
17. Kommer föreningarn att kontaktas om deras ansökningar inte leder till någon donation? När kommer föreningarna
att meddelas?
Alla föreningar kommer att informeras om granskningsprocessens resultat. Ett offentligt tillkännagivande med
en förteckning över alla stipendiemottagare och de utvalda projekten kommer att skickas ut efter att alla grupper
har meddelats.
18. Kan föreningarna ansöka nästa år?
Patientföreningar som får ett av "Advocacy for Impact Grants"-stipendierna kommer att kunna ansöka igen. De
måste dock vänta en ansökningsperiod (ett år) innan de ansöker på nytt.
I mitten av 2019 kommer kraven för nästa års stipendieprogram publiceras.
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19. Vem ska kontaktas om ni har ytterligare frågor?
Ni kan ta reda på mer på vår webbplats eller kontakta oss direkt på PatientAdvocacy@alnylam.com.

KONTAKTA OSS
Ni kan ta reda på mer på vår webbplats eller kontakta oss direkt på PatientAdvocacy@alnylam.com.
Alnylams engagemang för patienter med sällsynta sjukdomar
Patienter med sällsynta sjukdomar, får ofta vänta lång tid på en diagnos, får ofta ett sämre omhändertagande och har
sällan tillgång till adekvat sjukdomsinformation. Detta stipendieprogram är avsett att ge patientföreningar flexibiliteten
att skapa och implementera initiativ som påtagligt kan förbättra livet för dessa patientgrupper.

Ta reda på mer om Alnylams arbete för grupper med sällsynta sjukdomar genom att klicka här och lära er mer om vår
vetenskap vår vetenskap, våra produkter och våra läkemedelskandidater.
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