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14.03.2017 r. 

Szansa dla organizacji z Podkarpacia: konkurs „Adamed dla Seniora” trwa! 

O30 000 zł będą rywalizowad organizacje z całej Polski, podejmującedziałania w zakresie 

aktywizacji osób starszych. Celem konkursu ogłoszonego przez Grupę Adamed jest zwrócenie 

uwagi na ciągle istniejący problem niewykorzystanego potencjału seniorów. Mogą się do niego 

również zgłaszad organizacje z województwa podkarpackiego, które inicjują i realizują projekty 

z myślą właśnie o osobach starszych w swoim regionie. 

Kto może aplikowad 

Konkurs „Adamed dla Seniora” ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla podmiotów, które 

aktywnie działają na rzecz osób starszych lub tych, których celem statutowym jest prowadzenie 

działao na rzecz seniorów. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie na stronie 

adamed.com.pl/adamed-dla-seniora. 

Prosta forma zgłoszeo 

Aby wziąd udział w konkursie „Adamed dla Seniorów” wystarczy zgłosid projekt realizowanej 

lub planowanej inicjatywny, poprzez: pocztę tradycyjną, elektroniczną lub formularz dostępny 

na stronie adamed.com.pl/adamed-dla-seniora. Pomysły przyjmowane są od 23 stycznia 

do 23 czerwca 2017 roku.  

Łatwe zasady konkursowe 

Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierad: dane 

organizacji, prezentację dotychczasowych działao na rzecz 

seniorów oraz opis aktywności na jaką przeznaczyłby 

nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników 

przedsięwzięcia. Jedna organizacja może przesład 

maksymalnie trzy propozycje.  

Pod uwagę Jury będzie brało takie kryteria jak: 

intensywnośd dotychczasowo prowadzonych działao, ich 

jakośd i przejrzystośd, uwzględnienie potrzeb osób 

starszych oraz atrakcyjnośd i kreatywnośd zgłaszanego 

projektu. 

Trzy zwycięskie inicjatywy ogłoszone zostaną  13 września. 

Spośród nadesłanych zgłoszeo Jury wybierze trzy najlepsze 

inicjatywy, które otrzymają dofinansowaniew kwocie 

po 10 000 zł każda.  
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*** 

Grupa Adamed – to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała od podstaw, na bazie 
polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, 
oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje 
przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie, Czechach, na Słowacji i Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 
1700 osób. Od ponad 16 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalnośd badawczo-rozwojową. Tworzy 
konsorcja naukowo-przemysłowe z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju 
i za granicą. Własnośd intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami. 
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