INNOFEST X REGIEORGAAN SIA
Welke projecten die voortkomen uit het
onderzoek aan hogescholen mogen
hun wereldverbeterende innovatie, prototype
of onderneming testen op een festival? En
ontvangen een bedrag tussen de € 5000
en € 10.000 om dit voor elkaar te krijgen?
Regieorgaan SIA en Innofest maken het dit jaar
weer mogelijk om een testplek te krijgen op
een festival. Vraag deze financiering aan om
bijvoorbeeld te testen, protypen te ontwikkelen
of om experimenten voor te bereiden. Op deze
manier wil Regieorgaan SIA onderzoek en
ondernemerschap stimuleren en de resultaten
van het praktijkgericht onderzoek meer onder de
aandacht brengen.

WAT IS INNOFEST?

Innofest zet tien festivals in als living labs
voor innovatie. Een festival is een tijdelijke
minimaatschappij en - net als in het echte
leven - zijn op een festival uitdagingen te
vinden op het gebied van bijvoorbeeld energie,
afval, logistiek, water en voedsel. Dit maakt
festivals de perfecte plek om prototypes te
testen, te implementeren en heel veel feedback
op te halen in een korte tijd. Bijkomend
voordeel: deelname aan een festival levert
veel zichtbaarheid en een groter netwerk op.
Benieuwd naar inspirerende voorbeelden van
innovatie op festivals? Bekijk de voorbeeldcases
of ga naar www.innofest.co

WAT MOET IK DOEN OM OP EEN FESTIVAL TE TESTEN?
Wil je kans maken op een van de testplekken op
een festival, meld je dan aan voor 7 maart 2019.
Op basis van deze vooraanmelding maken
Regieorgaan SIA en Innofest een voorselectie.
Indien je daarvoor wordt uitgenodigd kan je
tijdens de pitchbijeenkomst je project verder
toelichten.
De pitchmiddag is op vrijdag 22 maart van 13.00
tot 17.00 uur in Utrecht. Een jury beoordeelt de
pitches van de verschillende projectteams en
bepaalt wie in de zomer van 2019 gaan testen
op een festival. De pitches worden beoordeeld
op de volgende criteria:
WWW.INNOFEST.CO

• Het project is innovatief en heeft een sterk 		
verhaal
• De innovatie heeft een positieve impact
op de wereld
• Testen op een festival heeft een toegevoegde
waarde voor het project
• Het project koppelt kennis uit het onderzoek 		
van een lectoraat aan ondernemerschap
Ben je benieuwd wat voor innovaties er getest
kunnen worden op een festival? Wil je meer
weten over de mogelijkheden van testen op een
festival? Neem dan contact op met Friso Visser
van Innofest via friso@innofest.co
WWW.REGIEORGAAN-SIA.NL

AANMELDEN?

VOORBEELDCASES

HOE KAN IK ME AANMELDEN?
Vooraanmelden kan tot 7 maart via:
martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl
Voeg aan de aanmelding een motivatie
(van maximaal 600 woorden) toe. Ga
daarbij in op de vier criteria: innovatief en
communicatief, positieve impact, onderzoek &
ondernemerschap. Geef daarnaast antwoord
op de volgende vragen:
• Wie doet de aanvraag (welke 		
hogeschool, lector en/of onderzoeker,
eventueel aangevuld met partners)?
• Hoe komt jullie aanvraag voort uit
het praktijkgericht onderzoek van een
hogeschool?
• Voeg een kleine begroting toe. 		
Hoeveel financiële ondersteuning heb
je nodig en waarvoor?

MILLOW
HOGESCHOOL UTRECHT
Stress is een groeiend gezondheidsrisico in
de wereld. Millow wil hier een oplossing voor
bieden. Het prototype van het pulserende
kussen met een lage hartslag is getest op de
hectische EHBO van TT Festival, maar ook op in
de rust van FestiValderAa. Door de opgehaalde
feedback is het product nu zo goed als klaar
om op de markt te brengen en stress te
verminderen.

Als je een vooraanmelding doet vergeet dan
niet 22 maart vast te reserveren in je agenda!

MEER INFORMATIE?
Martje van Ankeren
Programmamanager Regieorgaan SIA
martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl
+31 (0) 6 57 74 19 97
Friso Visser
Innovatiescout Innofest
friso@innofest.co
+31 (0) 6 81 44 99 25

WWW.INNOFEST.CO

SEMILLA SANITATION HUB
HAS HOGESCHOOL
De Semilla Sanitation Hub staat voor volledig
circulaire sanitatietechnologie, ontwikkeld
voor de humanitaire sector. Tijdens Eurosonic
Noorderslag, DGTL en Into The Great Wide
Open is getest of en hoe snel urine van
festivalbezoekers kan worden omgezet tot
schoon water en kunstmest. Op dit moment
schalen zij op naar Kenia en Jordanië.
WWW.REGIEORGAAN-SIA.NL

