Innovatieprogramma
Dairy Campus

Voorsprong creëer je samen
Dairy Campus wil actief de innovatiekracht van de rundveehouderij versterken.
Met een speciaal ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’ krijgen bedrijven in de
melkveesector de komende jaren de kans om met financiële ondersteuning
op specifieke thema’s innovatieprojecten uit te voeren.

Stimulans voor
kansrijke initiatieven

Voorwaarden
Het innovatieprogramma is bedoeld ter ondersteuning
van innovatieprojecten rondom industrieel onderzoek en

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen zijn

experimentele ontwikkeling (het ontwikkelen en/of testen

van grote invloed op de toekomstkansen die er voor de

van nieuwe prototypes van producten, processen of

zuivelsector liggen. Wil de melkveehouderij in Nederland

systemen). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

die kansen pakken en benutten, dan vraagt dat om
initiatiefnemers met visie, lef, doorzettingsvermogen
en vooral ook: een drive tot samenwerking!
Het Innovatiefonds van Dairy Campus wil díe bedrijven
financieel ondersteunen die kennis, kunde, ambitie en

1 De aanvraag voor het innovatieprogramma wordt
ingediend door minimaal één private partij
in samenwerking met Dairy Campus.
2 Het innovatieproject past binnen één van de vier

enthousiasme inzetten voor innovatieve ontwikkelingen

thema’s van het innovatieprogramma van Dairy

in de melkveehouderij. In deze flyer vertellen we u

Campus: Ketenverwaarding, Duurzame veehouderij,

meer over de randvoorwaarden om gebruik te kunnen
maken van dit fonds.

Innovatieve houderijsystemen en Smart Farming.
3 Het innovatieproject wordt voor een belangrijk deel
uitgevoerd op Dairy Campus.

Definitie Innovatieproject

Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en praktijk

Een innovatieproject is gericht op vernieuwing van een

in aanmerking voor ondersteuning vanuit het programma.

testen van producten voor de marktintroductie komen niet

product, proces, of systeem. Daarnaast leidt het tot
duurzame economisch toegevoegde waarde en wordt
kennis benut voor het oplossen van maatschappelijke
knelpunten. Een innovatieproject levert een bijdrage
aan doorbraken binnen één van de vier gedefinieerde

Looptijd en budget
van het programma

deelprogramma’s van het innovatieprogramma van
Dairy Campus:

Het innovatieprogramma loopt van 2014 tot en met 2021.

1 Ketenverwaarding

Er is jaarlijks maximaal 1 miljoen Euro beschikbaar voor

2 Duurzame veehouderij

ondersteuning van innovatieprojecten, wat wordt verdeeld

3 Innovatieve houderijsystemen

over vier indieningsrondes. De maximale bijdrage per

4 Smart Farming

project bedraagt 100.000 Euro en is maximaal 50% van

Projecten die hieraan niet voldoen kunnen wel uitgevoerd

de kosten van de personele inzet van Wageningen UR

worden op Dairy Campus, maar vallen buiten ondersteu-

Livestock Research in het project. De overige kosten van

ning vanuit dit innovatieprogramma.

Dairy Campus voor bijdrage aan het project komen
voor rekening van de projectpartners.

Aanvraag indienen
Aanvragen kunnen continu worden ingediend. Voorwaarde
is echter wel dat u voorafgaand aan de aanvraag, contact
opneemt met Dairy Campus om in samenwerking met een
specialist een aanvraag voor te bereiden. Aanvragen
kunnen vervolgens worden ingediend via innovatieprogramma@dairycampus.nl met behulp van ingevuld aanvraagformulier en getekende samenwerkingsovereenkomst.
Deze formulieren zijn te vinden op www.dairycampus.nl.
Per kwartaal wordt er een sluitingsdatum gepubliceerd voor
voorstellen die ingediend moeten worden voor de volgende
beoordelingsronde.

Beoordeling door
Innovatiecommissie
Alle aanvragen worden door een onafhankelijke
Innovatiecommissie beoordeeld op basis van de
volgende criteria:
• draagt het bij aan één van de vier hoofdthema’s
van het innovatieprogramma?
• wat is het economisch perspectief van de
voorgestelde innovatie?
• is de voorgestelde innovatie technisch haalbaar?
• hoe innovatief is de gekozen oplossingsrichting?

Eigendom en gebruik
van resultaten

• wat is kwaliteit van het samenwerkingsverband?
• hoe duurzaam (people, planet, profit) is de gekozen
oplossingsrichting?
• draagt het voorstel bij aan de maatschappelijke
waardering van de veehouderij?

Volgens de op te stellen overeenkomst tussen Dairy
Campus en partners, is elke partner eigenaar van
resultaten die ze zelf genereert. Partners die gezamenlijk
resultaten boeken zijn samen eigenaar. Wanneer partners
resultaten exclusief commercieel willen toepassen, zullen

Op basis van de beoordeling en het advies van de

nadere afspraken worden gemaakt met Dairy Campus over

Innovatiecommissie, besluit het bestuur van Dairy

de voorwaarden. Als er geen sprake is van exclusiviteit,

Campus over de toekenning van de aanvraag binnen

mag Dairy Campus de resultaten waarvan ze mede eige-

het beschikbare budget. Tegen dit besluit is geen

naar is publiceren. Van alle gehonoreerde projectaanvragen

beroep mogelijk.

worden de resultaten samengevat en openbaar gemaakt.

‘Met onze kennis en ervaring in de Nederlandse zuivelsector hebben we
wereldwijd een voorsprong. Niet alleen als producent, maar ook als
toeleverancier van kennis en apparatuur. Als we die voorsprong willen
behouden, dan zullen onderzoek en praktijk nauw moeten blijven samenwerken. Zo kunnen we toekomstige uitdagingen rondom zaken als voedselzekerheid, duurzaamheid en dierwelzijn het hoofd bieden. Het
Innovatieprogramma Dairy Campus brengt innovatie en onderzoek
binnen handbereik van bedrijven die hun producten en diensten willen
innoveren en vernieuwen. Samen staan we sterker!’
Kees de Koning, manager Dairy Campus

Enthousiast geworden?

Contact

Heeft u een innovatieproject dat de

Wilt u meer weten over het Innovatiefonds

steun van het Innovatiefonds verdient?

of heeft u een vraag over Dairy Campus?

Dairy Campus nodigt bedrijven van harte

Neem dan contact op met het secretariaat van

uit een aanvraag daarvoor in te dienen.

Dairy Campus: 058-2167592 of stuur een mail
naar: innovatieprogramma@dairycampus.nl

Op de website www.dairycampus.nl
vindt u alle benodigde informatie.

Het Innovatieprogramma is mede gefinancierd door
het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

www.dairycampus.nl

