Deelnemersinformatie
HEALTH TECH YARD
Als deelnemende partij binnen de proeftuin Health Tech Yard (HTY) ben ik bekend met de volgende punten:
DEFINITIES
Organiserende projectpartners: Technische Universiteit Eindhoven, KIEN Innovatiemeesters, Coöperatie
Slimmer Leven 2020, GGzE en High Tech NL.
Deelnemende consortia: een combinatie van 2 of meer verschillende partijen (studenten, onderzoekers, MKB
bedrijven en regionale zorg gerelateerde organisaties).
Proeftuin: Health Tech Yard (HTY) is een open innovatie voorziening/omgeving, waarin middels co-creatie
studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en (eind)gebruikers in de zorg, concepten/producten/diensten tot een
minimal viable product (MVP) ontwikkelen en deze testen en valideren op technische als commerciële
haalbaarheid, in een of meerdere praktijkomgevingen (Living Labs) bij gezondheidsinstellingen in de regio
Eindhoven.
IDEE/INNOVATIETRAJECT
Het idee/innovatietraject (‘idee’) van het deelnemende consortium sluit aan bij de hoofddoelstelling van de
proeftuin.

De hoofddoelstelling van het project is het organiseren van de HTY proeftuin waarbinnen studenten,
onderzoekers, MKB bedrijven en regionale zorg gerelateerde organisaties met elkaar samenwerken ten einde
innovatieve en concrete producten te ontwikkelen die mensen in staat stelt om zelfstandig in de
thuisomgeving een behandeling te kunnen ondergaan en/of minder druk te leggen op zorginstellingen.
Subthema’s hierin zijn: langer thuiswonen, zelfhulp/zelfredzaamheid, diagnostiek.
INDIENINGS- EN VOORTGANGSPROCES
a. Een idee kan alleen worden ingediend door een consortium van 2 of meer verschillende deelnemende partijen
(studenten, onderzoekers, MKB bedrijven en regionale zorg gerelateerde organisaties).
b. Het indienen van een idee gebeurt met de intentie om te leiden tot een minimal viable product (MVP) en
bedrijvigheid.
c. Het indienen van een idee door een deelnemend consortium leidt niet automatisch tot ondersteuning vanuit
de proeftuin. Het idee zal eerst worden getoetst aan de hoofddoelstelling door de organiserende
projectpartners.
d. Indien toegelaten tot de proeftuin wordt de voortgang van het ontwikkeltraject van idee tot MVP gemonitord
door de organiserende projectpartners.
e. Het minimale ingangsniveau is TRL >2. Er dient tijdens de periode in de proeftuin progressie gemaakt worden
van minimaal 2 TRL niveaus. Het streven is om tot en met TRL 6 te komen.
f. Bij onvoldoende progressie van het ontwikkeltraject van idee tot MVP behouden de organiserende
projectpartners het recht voor de ondersteuning vanuit HTY (deelname aan proeftuin) te beëindigen.
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DEELNEMEND CONSORTIUM
Binnen het deelnemende consortium worden er onderling afspraken gemaakt m.b.t. zaken gerelateerd aan
ondernemende activiteiten, commercialisatie en exploitatie. Indien gewenst kunnen de organiserende
projectpartners ondersteuning in bieden.
Binnen het deelnemende consortium worden er onderling afspraken gemaakt m.b.t. bestaand en te
ontwikkelen IP. Indien gewenst kunnen de organiserende projectpartners ondersteuning in bieden.
Er wordt vanuit de proeftuin geen beslag gelegd op het idee of enige vorm van (te ontwikkelen) IP van het
deelnemend consortium, hele specifieke uitzonderingen daargelaten.

FACILITEITEN
a. Aangeschafte apparatuur door de organiserende projectpartner(s) blijft te allen tijde eigendom van de
organiserende projectpartner(s).
b. Het is niet verplicht om het idee ontwikkeltraject te laten plaatsvinden binnen de fysieke prototype faciliteit
op de TU/e.
c. Voorafgaand aan het gebruik van de faciliteiten zal het deelnemend consortium spreken met de organiserende
partners over benodigdheden en verwachtingen.
d. Deelnemende consortia dragen zelf zorg voor de extra gewenste materialen en materiaalkosten, die buiten het
aanbod van de proeftuin vallen.
e. Op dit moment wordt er gewerkt aan gebruikersvoorwaarden voor de prototype faciliteit. Deze worden t.z.t.
bekend gemaakt. Bij gebruik van de faciliteiten van de proeftuin houdt het deelnemend consortium zich
hieraan.
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PROMOTIE
De organiserende partners vragen van deelnemende consortia:
Om de case vanuit de proeftuin online en offline te kunnen promoten
Om op hun beurt de HTY en de ontvangen ondersteuning kenbaar te maken aan het brede publiek

AANBOD VANUIT PROEFTUIN
a. Inzicht in relevante en actuele vraagstukken uit de zorgpraktijk.
b. Business development ondersteuning o.a. richting financieringskanalen, kennis over IP, start-up creatie en
meer.
c. Toegang tot prototype faciliteiten en daar beschikbare apparatuur
d. Verschillende mogelijkheden voor validatie door direct contact met zorgpartijen en gebruikers.
e. Toegang tot het netwerk van de organiserende projectpartners
f. Ondersteuning bij zoeken naar een launching customer
NIET AANGEBODEN VANUIT PROEFTUIN
Het deelnemend consortium ontvangt geen directe financiering vanuit de proeftuin.

