
Wedstrijdreglement Veluwse Innovatieprijs 2016 

Op deze wedstrijd is een wedstrijdreglement van toepassing. Dit reglement vindt u hieronder. Door deel te 
nemen en/of door inzending van het inschrijfformulier gaat u akkoord met het wedstrijdreglement. 

1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor ondernemingen met duurzame technologische innovaties 
actief in de maakindustrie, foodindustrie, energie- en milieutechnologie en de ICT en gevestigd op de 
Noord Veluwe (Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en 
Zeewolde) 

2. Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. 
Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting van 
deelname. In de gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de 
Veluwse Innovatieprijs. 

3. De prijs, die een deelnemer kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit de Veluwse 
Innovatieprijs Award, een promofilm van de innovatie, veel PR en ondersteuning vanuit Innovatiehuis De 
Diamant voor verdere ontwikkeling. 

4. De inschrijving voor deelname aan de wedstrijd vindt plaats via inzending van het inschrijfformulier. De 
inschrijving start op 29 augustus 2016 en sluit op 15 oktober 2016. Inschrijvingen en inzendingen die na de 
sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen, zullen niet in de jurering worden meegenomen. 
Het tijdstip van ontvangst door de organisatie is beslissend. De organisatie is niet verantwoordelijk voor 
eventuele vertragingen in de (digitale) verzending van de inschrijving door een deelnemer. Na ontvangst 
van de inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging van zijn of haar inschrijving op het door hem 
of haar aangegeven e-mailadres. 

5. De inschrijving en de inzendingen dienen te voldoen aan de op het inschrijvingsformulier gestelde eisen. 
Onvolledig ingevulde inschrijvingsformulieren worden niet in behandeling genomen en dingen niet mee 
naar een prijs. 

6. Per deelnemer kan slechts eenmaal worden ingeschreven. 
7. De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben. Het kan hierbij gaan om producten, systemen, 

applicaties en/of productieprocessen die nieuw zijn en klaar voor implementatie, toepassing en/of 
vermarkting. 

8. De deelnemer garandeert dat zijn of haar inzending het resultaat is van eigen werk (al dan niet 
intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de deelnemer). Indien derden aanspraak 
kunnen maken op enig intellectueel eigendomsrecht op de inzending, garandeert de deelnemer dat hij of 
zij (schriftelijke) toestemming heeft verkregen van de daadwerkelijk rechthebbende(n) om de inzending 
te exploiteren en deel te nemen aan de Veluwse Innovatieprijs. 

9. De termijn tot marktintroductie van de innovatie bedraagt vanaf de datum van inzending maximaal 1 jaar 
of de innovatie is reeds in de markt geïntroduceerd (gerekend vanaf de datum van inzending maximaal 1 
jaar geleden). 

10. De jury beoordeelt de inzending op: 
• Het innovatieve karakter van de inschrijving; 
• De economische waarde (gerealiseerde of verwachte omzet, verwachte arbeidsplaatsen over twee jaar, 
toekomstperspectief); 
• Samenwerking met andere bedrijven/kennisinstellingen 
• Mate van duurzaamheid (CO2 reductie / hergebruik reststromen) 
Tijdens deze beoordelingsronde kan de beoordelingscommissie onder meer verdere gegevens opvragen 
met betrekking tot de deelnemer en diens inzending, eventueel een werkbezoek afleggen aan het bedrijf 
van de deelnemer en een branchedeskundige raadplegen. De deelnemer dient hieraan zijn medewerking 
te verlenen. Op basis van de inzending, de door de deelnemer ingezonden extra gegevens draagt de jury 
maximaal drie genomineerden voor. 

11. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een inzending blijft bij de deelnemer. 
12. De winnende ondernemer en de genomineerden gaan ermee akkoord dat het komende jaar hun naam als 

voorbeeld van innovatie in de regio wordt gebruikt. Daar waar mogelijk zal de organisatie het podium 
krijgen om de innovatie(s) te promoten. 

13. Ingediende innovaties worden gepubliceerd (projectnaam en onderneming) op de website van de Diamant 
van Midden Nederland. 

14. Alle inzenders krijgen de mogelijkheid hun innovatie te tonen in de foyer van de locatie waar de 
uitreiking plaatsvindt. 

15. Tot slot: 
• Over de procedure, de nominaties en de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
• Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, wetten en regels. 
• In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
 

Nunspeet, augustus 2016


