Voorwaarden innovatieprojecten
Om in aanmerking te komen voor een voucher, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.
1. Technologische oplossing voor de gezondheidszorg
Je werkt aan de ontwikkeling van een technologische oplossing voor de gezondheidszorg, welke
toegepast kan worden in het gemeentelijk sociaal domein.
Met technologische oplossingen bedoelen we producten en systemen (hardware en/of software)
die worden gebruikt voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten.
Je oplossing draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen door zorg te
verplaatsen dichterbij de mensen (thuis) of door ze te helpen de regie over hun gezondheid te
nemen of houden.
Oplossingen die gebruik maken van technologieën zoals Internet of Things (IoT), Big data,
Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Wearables, Zelfsturende
voertuigen, Blockchain, etc.
2. Toepassing in het gemeentelijk sociaal domein
Je oplossing draagt bij aan het oplossen van gemeentelijke opgaven rond (jeugd)zorg en
volksgezondheid. Denk bijvoorbeeld aan technologische oplossingen die inzetten op preventie –
het voorkomen van zorg -, bijdragen aan het terugbrengen van de overbelasting van
mantelzorgers, het toegankelijk houden van zorg voor iedereen en het zo lang mogelijk (gezond)
thuis kunnen blijven wonen of die ondersteunen in de toenemende vraag naar specialistische
hulp in de jeugdzorg.
3. Validatie van een (werkend) prototype
Het betreft het valideren van een (werkend) prototype van een technologische oplossing. Je
innovatieproject richt zich op het onderzoeken van de haalbaarheid van zorgtechnologie in de
praktijk, waarmee technische, procesmatige en/of financiële vraagstukken beantwoord worden.
De oplossing dient uiteindelijk voor meerdere gebruikers, zorgorganisaties en/of gemeenten ter
beschikking te komen.
4. Consortium
- Je projectconsortium bestaat minimaal uit:
o Een bedrijf dat een zorgtechnologische oplossing ontwikkelt en/of aanbiedt
o Een zorgorganisatie: de gebruikers van deze zorgtechnologie.
- Minimaal 1 gemeente heeft zich gecommitteerd aan het project.
Je kan aantonen op welke manier de gemeente bijdraagt in het project, bijvoorbeeld door
een commitment letter. In ieder geval beschrijf je de bijdrage van de betreffende gemeente
(net zoals voor de overige projectpartners) duidelijk in het projectplan; wat is de rol van de
gemeente in het project en hoe wordt deze rol vervuld.
5. Regiobinding
Er is een aantoonbare binding met Zuid-Holland
- De penvoerder van het projectconsortium is gevestigd in Zuid-Holland.
- Ten minste 60% van de subsidiabele kosten komt voor de rekening van consortiumpartners
met een vestiging in Zuid-Holland.
6. Volledigheid
Alle gevraagde documenten en informatie zijn aangeleverd en waar nodig ondertekend.
7. Looptijd
Het project wordt uiterlijk 30 april 2022 afgerond.

