reglement voor subsidieaanvragen behorende tot het DC Innovatieprogramma

DC Innovatieprogramma Reglement
1.

Definities

Aanvragers: het Samenwerkingsverband dat een aanvraag voor een Innovatieproject indient,
waarbij het Samenwerkingsverband een penvoerder aanwijst.
Begroting: de begroting die wordt opgesteld ten behoeven van de uitvoering van een
Innovatieproject in een Samenwerkingsverband.
Dairy Campus: de Onderzoeksorganisatie te Leeuwarden die eigendom is en onderdeel uitmaakt
van Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en dan meer specifiek van haar instituut
Wageningen UR Livestock Research (WLR).
Innovatief Onderzoek: het doen van onderzoek moet volledig binnen één of meer van de
volgende onderzoek categorieën van de Kaderregeling vallen: fundamenteel onderzoek, industrieel
onderzoek, experimentele ontwikkeling.
Innovatiecommissie: een externe onafhankelijke commissie die Dairy Campus adviseert over het
al dan niet uitvoeren van de Innovatieprojecten. De Innovatiecommissie bestaat uit
vertegenwoordigers uit de melkveesector, de toeleverende en verwerkende industrie en
onderzoeksorganisaties en wordt door Dairy Camus benoemd en bestaat uit minimaal 3 leden.
Medewerkers van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek zullen geen zitting hebben in de
Innovatiecommissie.
Innovatieproject: een project dat is gericht op vernieuwing van een product, proces of systeem en
is te kwalificeren als Innovatief onderzoek op het gebied van de melkveehouderij.
Kaderregeling: Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek,
ontwikkeling en innovatie, 2006, Pb. C 323/1, of diens opvolger.
Onderzoeksorganisatie: een entiteit, zoals een universiteit of een onderzoeksorganisatie,
ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich
in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten daarvan door middel van
onderwijs, publicaties of technologieoverdracht.
Onderneming: elke entiteit die goederen en/of diensten op een markt aanbiedt.
Partner(s): die partijen die formeel betrokken zijn bij een Samenwerkingsverband.
Samenwerkingsverband: bestaat uit Dairy Campus en ten minste één Onderneming die
gezamenlijk een Innovatieproject in het kader van het DC Innovatieprogramma uit willen voeren en
hiervoor een aanvraag indienen en na toekenning gezamenlijk bijdragen aan de uitvoering ervan
en de projectrisico's evenals de projectresultaten delen.
Subsidiabele kosten: die kosten die Dairy Campus maakt bij de uitvoering van een
Innovatieproject en welke onder de verordening REP SNN voor subsidie in aanmerking komen.
Niet-Subsidiabele kosten: zijn die kosten die in een Begroting zijn opgenomen en die niet vallen
onder de noemer Subsidiabele kosten.
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2.

Indiening van een Innovatieproject

2.1

Een verzoek tot het uitvoeren van een Innovatieproject wordt bij de Innovatiecommissie
ingediend door de penvoerder van een Samenwerkingsverband.

2.2

Een Samenwerkingsverband dient een aanvraag in tot het uitvoeren van een
Innovatieproject met gebruikmaking van een daartoe ter beschikking gesteld
aanvraagformulier. Dairy Campus kan per indieningsronde het formulier aanpassen.

3.

Aard van de projecten

3.1

Het Innovatieproject moet binnen één van de vier gedefinieerde deelprogramma’s van het
Innovatieprogramma van Dairy Campus passen, namelijk:
a) Ketenverwaarding (onderzoek dat moet leiden tot hogere toegevoegde waarde in de
keten via nieuwe zuiveltoepassingen en meer efficiënte ketens, differentiatie van
melkstromen, indikken van melk en milk refinery, die voor alle partijen in de melkvee
keten van belang zijn.)
b) Duurzame veehouderij (Duurzame melkveehouderij : onderwerpen als dierenwelzijn,
gezondheid, klimaat, CO2 footprint, energieneutraal, energieproductie, voer-efficiëntie,
mineralen, mest en beweiding.)
c) Innovatieve melkveehouderijsystemen ( innovatieve stalconcepten, systeeminnovaties,
technologische hulpmiddelen, arbeidsefficiency en arbeidsbesparing, waarvoor
toeleveranciers veel exportmogelijkheden zien.)
d) Smart technologies (slim gebruik van zowel technologieën als datasystemen/ICT binnen
en tussen de verschillende schakels van de zuivelkuiten, inclusief precision farming,
data mining, toepassing van sensoren, zowel voor management informatie voor de
melkveehouder als voor tracking & tracing ten behoeve van ketentransparantie.)

3.2

De Innovatiecommissie kan bij meerderheid van stemmen Dairy Campus adviseren de vier
deelprogramma’s te wijzigingen voor zover ze binnen het domein van de Duurzame
Melkveehouderij vallen. Het staat Dairy Campus, in overleg met SNN, vrij dit advies al dan
niet over te nemen dan wel zelf, in overleg met SNN, de deelprogramma’s te wijzigen.

4.

Voorwaarden

4.1

Het toegekende Innovatieproject wordt door het Samenwerkingsverband uitgevoerd en voor
het betreffende Innovatieproject zijn geen andere subsidies aangevraagd waardoor stapeling
van subsidies zou kunnen optreden. Het Samenwerkingsverband zal haar samenwerking
formaliseren in een schriftelijke overeenkomst waarbij het innovatieplan en bijbehorende
Begroting als bijlage zijn toegevoegd. Partners zullen conform het ingediende innovatieplan
en Begroting uitvoering geven aan het Innovatieproject.

4.2

Dairy Campus zal per indieningsronde vaststellen welk percentage, met een maximum van €
100.000,-- (honderd duizend Euro per Innovatieproject), van de Subsidiabele kosten die zij
maakt in het betreffende Innovatieproject zij zelf voor haar rekening neemt en niet aan de
overige partners binnen het betreffende Innovatieproject doorbelasten.

4.3

De overige partners in het betreffende Samenwerkingsverband zullen de overige kosten die
Dairy Campus maakt in het betreffende Innovatieproject vergoeden aan Dairy Campus
volgens de verdeelsleutel zoals in de betreffende Begroting is overeengekomen. Partners
dragen voor het overige hun eigen kosten conform de opgestelde Begroting. Dairy Campus
zal nimmer de door de overige partners in het Innovatieproject gemaakte kosten vergoeden.
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5.

Besluitvorming over DC Innovatieprogramma

5.1

De Innovatiecommissie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de beoordeling van
ingediende voorstellen voor een Innovatieproject.

5.2

De Innovatiecommissie beoordeelt eens per kwartaal de ingediende Innovatieprojectvoorstellen. Per kwartaal zal er 1 (één) indieningsronde zijn met door de Innovatiecommissie
jaarlijks vastgestelde indieningstermijnen.

5.4

De Innovatiecommissie beoordeelt de ingekomen aanvragen en geeft onafhankelijk advies
aan Dairy Campus.

5.5.

De Innovatiecommissie beoordeelt aan de hand van de volgende indicatoren of de aanvraag
in aanmerking komt voor een positief advies en bepaald tevens de onderlinge ranking van de
aanvragen per indieningsronde:
a) Het economisch perspectief van het ingediende innovatieproject,
b) De technische haalbaarheid van de voorgestelde innovatie,
c) De mate van innovatie van de gekozen oplossingsrichting,
d) De mate van samenwerking en co-creatie tussen betrokken partners,
e) De mate van duurzaamheid van de voorgestelde oplossingsrichting, en
f) De bijdrage van het voorstel aan de maatschappelijke waardering van de
melkveehouderij.

5.6

De Innovatiecommissie brengt in ieder geval een negatief advies uit, indien het ingediende
innovatieproject niet valt te kwalificeren als Innovatief onderzoek.

5.7

Dairy Campus besluit op basis van het advies van de Innovatiecommissie, de ranking en het
beschikbare budget over de toekenning van de aanvraag. Waarbij het budget zoveel
mogelijk gelijkelijk over alle indieningsrondes wordt verspreid.

5.8

Goedkeuring dan wel afwijzingen van een Innovatieproject geschiedt door Dairy Campus
middels een schriftelijke mededeling aan de penvoerder van het Samenwerkingsverband
waarbij tevens wordt aangegeven of er wordt afgeweken van het advies van de
Innovatiecommissie en zo ja waarom. Tegen de ranking van de Innovatiecommissie en
eventuele afwijzing(en) door Dairy Campus kan geen beroep worden ingesteld.

5.9

Partners in een Samenwerkingsverband zullen na goedkeuring van het Innovatieproject
gezamenlijk een startdatum van het Innovatieproject vaststellen. De termijn waarbinnen een
goedgekeurd Innovatieproject gestart dient te zijn is 9 (negen) maanden na toekenning van
de aanvraag. Is het Samenwerkingsverband binnen die termijn niet gestart met het ten
uitvoer brengen van het projectplan dan vervalt de goedkeuring zonder dat kennisgeving
daarover is vereist en komt het innovatiebudget weer beschikbaar voor het DC
Innovatieprogramma.

6.

Uitvoering project en gebruik resultaten

6.1

De termijn waarbinnen het Innovatieproject dient te zijn gerealiseerd wordt vastgelegd in de
overeenkomst die Dairy Campus in dit kader met de overige partners in een
samenwerkingsverband aangaat. Het Innovatieproject dient in elk geval vóór 20 december
2021 te zijn gerealiseerd en alle kosten gemaakt en betaald.

6.2

Partners zullen conform de Begroting uitvoering geven aan het Innovatieproject. Indien er
afwijken van de Begroting zijn dan zullen zij de aard en wijze van de afwijking in hun
rapportage vermelden.
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6.3

Ten aanzien van de in het kader van een Innovatieproject verkregen resultaten geldt het
volgende
A Elke Partner is eigenaar van de door haar zelf gegenereerde resultaten (op basis van
werkpakketten, financiële en andere bijdragen). Indien Partners bepaalde resultaten
gezamenlijk genereren dan zijn ze gezamenlijk eigenaar van die resultaten (medeeigenaar).
B

D

E

F

Partners krijgen van Dairy Campus een optie op een licentie voor (commercieel) gebruik
dan wel overdracht van eigendom van de Dairy Campus resultaten. De optie heeft een
termijn van 3 (drie) maanden na voltooiing van het Innovatieproject.
Indien de optie wordt uitgeoefend ontvangt Dairy Campus van de betreffende Partner(s)
een marktconforme vergoeding voor het (commerciële) gebruik van die resultaten. Bij
het vaststellen van de marktconforme vergoeding dient rekening te worden gehouden
met de inbreng (financieel en kennis) van Partners bij het genereren van de resultaten
en eventueel mede-eigendom van de betreffende resultaten. Komen Dairy Campus en
de betreffende Partner(s) niet tot overeenstemming over de voorwaarden van de
licentie/overdracht binnen een termijn van 3 maanden dan wordt er op verzoek van 1 of
meerdere betrokkene het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) ingeschakeld voor een
bindend advies. Kosten van het NAI worden door Dairy Campus en licentie/overdracht
vragende Partner(s) gezamenlijk gedragen.
Wordt de optie niet uitgeoefend of komen partners niet tot overeenstemming over de
voorwaarden voor een licentie/overdracht dan is Dairy Campus vrij om de resultaten
waarvan zij (mede) eigenaar is te publiceren.
Mede-eigenaren van resultaten voortkomend uit een Innovatieproject zullen elkaar geen
beperkingen opleggen ten aanzien van het gebruik daarvan. Mede-eigenaren zijn, met
uitzondering van de vergoeding aan Dairy Campus, elkaar geen vergoeding
verschuldigd voor het gebruik daarvan. Indien een mede-eigenaar aan derden een (sub)
licentie wil verstrekken dan dienen alle mede-eigenaren voorafgaande aan betreffende
(sub) licentie nadere afspraken over te maken.

6.4

Er kunnen in het kader van het Samenwerkingsverband geen afspraken worden gemaakt
die afwijken van het bepaalde in artikel 6.3.A, B, C, D en E.

6.5

Het staat een Samenwerkingsverband niet vrij om de Begroting dan wel innovatieplan van
een goedgekeurd Innovatieproject zodanig aan te passen dat hierdoor wezenlijke
afwijkingen ontstaan ten aanzien van het oorspronkelijke doel zonder voorafgaande
toestemming van Dairy Campus welke hierover advies in zal winnen bij de
Innovatiecommissie.

7.

Communicatie extern

7.1

In alle externe communicatie omtrent een project dient te worden vermeld dat het project
mede mogelijk gemaakt is door een bijdrage van het SNN. Bij voorkeur met het logo van
SNN en waar mogelijk met de tekst “dit project wordt medegefinancierd door het
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma”.

8.

Monitoring project

8.1

Elk goedgekeurd Innovatieproject doet jaarlijks, middels de penvoerder, schriftelijk verslag
van de voortgang van het Innovatieproject aan Dairy Campus voor de duur van het
betreffende Innovatieproject. Binnen 3 maanden na afloop van het Innovatieproject stellen
partners een eindrapportage op. Een rapportage bevat minimaal een inhoudelijke rapportage
aangaande de projectvoortgang, de behaalde resultaten het eigendom van de resultaten en
eventuele afwijken ten aanzien van de Begroting.
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9.

Werking

9.1

Dit Reglement kent geen rechten aan derden toe.

10.

Wijziging en duur van Reglement

10.1 Wijzigingen in het Reglement kunnen op voorspraak van Dairy Campus en na toestemming
van SNN aan Dairy Campus worden doorgevoerd.
10.2 De looptijd van het Reglement eindigt op 31 december 2021.
11. Toepasselijk recht
11.1 Dit Reglement en de uitleg ervan worden beheerst door Nederlands recht.
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