POLISH COMMUNICATION ASSOCIATION INTERNATIONAL PROGRAMME:
SMALL GRANTS FOR SECTION-TO-SECTION BOOK COOPERATION
Pilot edition: 2020
Regulations
1. Programme
The aim of the programme is to support cooperation between the sections of Polish
Communication Association with partner sections of international media and communication
associations: European Communication Research and Education Association (ECREA),
International Association of Media and Communication Research (IAMCR), International
Communication Association (ICA) leading to high-level collective book publications. The
cooperation is also intended to increase the opportunities for cooperation to obtain external
grants for research and subsequently to strengthen and expand cooperation between the
sections.
Taking into account the local specificity of the Polish media community, as well as other
countries (especially post-communist ones), where English is not a native language for the
inhabitants and there are large differences in the level of language proficiency as well as
bearing in mind the cost of professional proofreading service, the main cost subsidized under
the programme is the cost of proofreading service. Two BOOK GRANTS in the pilot edition will
be settled.
2. Grants
2.1. Book grant serves to prepare and publish a joint, original, previously unpublished work by
representatives of two or more partner sections of PTKS and ECREA / IAMCR/ ICA in a
renowned international publishing house.
2.2. The basic information that would have to be included in a competition application is:
- description of the cooperation of partner sections to date and planned; including justification
of the planned publication,
- book proposal in Polish or English, including profiles of declared authors of both partner
sections + external authors (limited to 20-30%), chapter titles and chapter abstracts
- budget (including the editors' declaration of own contribution).
2.3. Financial assumptions are as follow:
- funding allocation from Polish Communication Association is 3000 PLN;
- own contribution of the main applicant must be at the level of 3000 PLN minimum;
- in case of failure to meet the deadline for publishing the book, the grant is returned to the
Polish Communication Association.
3. Programme Committee
3. 1. The programme is organized by the Committee, appointed by the Board of the Polish
Communication Association.
3.2. Programme Committee meetings are convened by the Chair of the Committee.

3.3. The Chair of the Committee appoints scientific reviewers competent to evaluate the grant
proposals.
3.4. The Chair of the Committee decides on awarding the grant at its decision is based on the
evaluations of the submitted applications provided by the reviewers.
3.5. The winners are the applicants who received the biggest number of points. In the case of
an equal number of points, the vote of the Chair of the Committee determines the final
decision.
4. Evaluation criteria
4.1. Previous cooperation of the sections and its effects (0-10 points);
4.2. Book proposal (0-20 points);
4.3. Reputation of the publisher (0-10 points);
4.4. Plans for the further cooperation of the sections (0-10 points).
5. Submission
The application consists in sending the completed application form and its attachment using
the online form: https://linkd.pl/kcsf by the deadline.
6. Schedule
6.1. The announcement of the call for proposals for the pilot edition: 7 October 2020
6.2. Submission of applications: continuously until funds are exhausted
6.3. Decision of the Committee: within 60 days from the date of application submission
6.4. Implementation of projects: by 31 December 2022. The books must be released on the
market by 31 December 2022.
7. Other regulations
7.1. The Committee reserves the right not to settle the pilot edition of the programme in case
of insufficient level of applications.
7.2. There are no appeals against the decision of the Committee.
7.3. In cases of dispute or situations not regulated in these regulations, the vote of the Chair
of the Committee has the right to decide.

Application form
(Please fill in the form on the website: https://linkd.pl/kcsf;
Applications by other means will not be accepted)
•

Name of the section of the Polish Communication Association:

•

Name(s) of the section(s) of the partner organization(s):

•

Member of the Polish Communication Association responsible for the
implementation of the grant/main editor of the book: academic title, first and last
name; affiliation; business address; contact phone number:

•

Working title of the planned book:

•

Justification of the planned publication (including publisher reputation):

•

Budget (including the editors' declaration of own contribution):

•

Description of the cooperation of partner sections to date and its effects:

•

Description of the planned cooperation of partner sections and its effects (including
joint grant applications):

•

I hereby agree to the processing of personal data.

Załącznik do uchwały nr 3/2018 Zarządu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej z dnia
24 maja 2018 roku w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych przez Polskie
Towarzystwo Komunikacji Społecznej 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Dz.Urz. UE L19/1 z 4 maja 2016 r., zwane dalej RODO. 2. Administrator: administratorem
danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS), Koszarowa 3, 51149 Wrocław – kontakt za pośrednictwem adresu: office@ptks.pl. W imieniu Administratora
dane osobowe są przetwarzane przez Zarząd PTKS jako podmiot przetwarzający. 3.
Administrator, uwzględniając zakres przetwarzania danych osobowych i charakter PTKS oraz
działając na podstawie art. 37 ust. 1 RODO, nie wyznacza inspektora ochrony danych.4.
Przetworzeniu przez PTKS podlegają dane osobowe członków Towarzystwa. W szczególności
dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. RODO w celu:a. realizacji zadań
statutowych, w szczególności określonych w § 9 Statutu PTKS,b. wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, 5. Domniemywa się, że członkowie PTKS wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora określonego w ust. 2.6.
Dane osób nie będących członkami PTKS podlegają przetworzeniu po udzieleniu przez te osoby
zgody.7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:a. dane osobowe członków
PTKS przechowywane są przez okres członkostwa danej osoby i po ustaniu członkostwa
podlegają archiwizacji lub, na wyraźne życzenie danej osoby, usunięciu, b. dane osobowe

przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.8.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe. Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo:a.
dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w
jakim zakresie Administrator przetwarza dane, 1 b. do sprostowania danych, jeżeli dane
przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne ,c. żądania od
Administratora usunięcia danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych staje się
bezcelowe.d. do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych
Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi; e.
wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub
pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia
RODO,f. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).9. Odbiorcy
danych: Dane osobowe Administrator przetwarza dla realizacji zadań statutowych PTKS. W
przypadku realizacji części zadań przez PTKS (konferencje, zorganizowane przez PTKS wyjazdy
członków Towarzystwa, konkursy na najlepszą publikację, itp.) dane osobowe mogą być
udostępnione celem przetworzenia w szczególności przewoźnikom, podmiotom organizującym
zakwaterowanie. Dane te mogą być także udostępnione firmom archiwizującym dokumenty
oraz partnerom świadczącym usługi techniczne (budowa i utrzymywanie systemów
informatycznych i serwisów internetowych).
•

Attachment (pdf format of the document is required):

Book proposal (in Polish or English), from 3 to 6 pages, including:
1). Description of the book:
- the focus of the book and its framework;
- the uniqueness, novelty and importance of the book;
- the intended audience;
- planned volume (word count)
2). Profiles/short bio of declared authors of all partner sections + external authors (limited to
20-30%)
3). Table of contents and abstracts of all chapters.

