
Voorwaarden voor deelname aan de CAI Challenge 2023 
 
De uitdaging 

We zoeken Creatieve Actuele Innovatieve oplossingen op het gebied van sociale connectiviteit, 
veiligheid (incl. cybersecurity), gezondheid & welzijn, onderwijs & educatie en domotica.  

De CAI Challenge 2023 is onderdeel van de Veluwse InnovatiePrijs en wordt ondersteund door 
CAI Harderwijk. De CAI Challenge 2023 richt zich vooral op innovaties ‘achter de voordeur’. De 
digitale snelweg (glasvezel) loopt immers al tot aan die voordeur.  

CAI Harderwijk heeft een topkwaliteit glasvezelnetwerk tot in elk woonhuis en bedrijf, klaar voor de 
toekomst. 

Wie gaat de uitdaging aan om dit glasvezelnetwerk te gebruiken als field lab voor zijn/haar 
vernieuwende innovatie? 

• Smart city toepassingen die gebruik maken van de Harderwijker glasvezelinfra. 

• Verbetering van de veiligheid en privacy van IOT-toepassingen. Speciale aandacht verdient de 
veiligheid en robuustheid van het gebruik van IOT in de ‘home-omgeving’. 

• Voorzieningen voor E-gezondheid gebruikmakend van de Harderwijker glasvezelinfra. Zowel 
thuis als voor Zorginstellingen. 

• Gebruikmaking van de Harderwijker glasvezelinfra voor educatieve doeleinden, zowel t.b.v. 
onderwijsinstellingen als voor thuisonderwijs. 

• Gebruik van de Harderwijker glasvezelinfra ter ondersteuning en/of facilitering van 
duurzaamheidsinitiatieven in Harderwijk en Hierden. 

• Alles wat u zelf bedenkt, waarbij de Harderwijker glasvezelinfra wordt gebruikt als field lab voor 
innovaties tot algemeen nut.  

 
Wedstrijdreglement 
Op de CAI Challenge 2023 is een wedstrijdreglement van toepassing. Dit reglement vindt u 
hieronder. Door deel te nemen en/of door inzending van het inschrijfformulier verklaart de 
deelnemer akkoord te gaan met toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement. 
 
1. Elk individu, elk bedrijf, elke onderwijsinstelling, vereniging of stichting kan meedoen en een 

voorstel indienen.  
2. Afwijking van het wedstrijdreglement door een deelnemer is niet mogelijk en leidt tot uitsluiting 

van deelname. 
3. De prijs die een deelnemer kan winnen bij deelname aan deze wedstrijd, bestaat uit de CAI 

Challenge Award en ondersteuning van CAI Harderwijk bij het realiseren van de innovatie. De 
inhoud en omvang van de ondersteuning is afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin de 
innovatie zich bevindt en kan, naast het gebruik van het Harderwijker glasvezelnetwerk als field 
lab, bestaan uit financiële ondersteuning bij het realiseren van de innovatie. 

4. De inschrijving voor deelname aan de CAI Challenge 2023 vindt plaats via inzending van het 
online inschrijfformulier. De inschrijving sluit op vrijdag 3 maart 2023 om 23.00u. Inschrijvingen 
en inzendingen die na de sluitingsdatum en het sluitingstijdstip worden ontvangen, zullen niet 
in de jurering worden meegenomen. 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 emailadres.    

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. Het voorstel bevat een projectplan, een business-case en een financiële onderbouwing. Het 
voorstel beslaat maximaal 3 pagina’s A4. Video-ondersteuning wordt getolereerd. 

7. Per deelnemer kan slechts eenmaal worden ingeschreven.    



8. De inzendingen dienen een innovatief karakter te hebben en gericht te zijn op de uitdaging uit 
de CAI Challenge 2023. Het kan hierbij gaan om nieuwe producten, systemen, applicaties 
en/of concepten die klaar voor implementatie, toepassing en/of vermarkting. Ook toepassing 
van een bestaand product in een ander domein kan aangemerkt worden als innovatief. 

9. De deelnemer garandeert dat zijn of haar innovatie het resultaat is van eigen werk (al dan niet 
intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd ten name van de deelnemer). Als derden 
aanspraak kunnen maken op enig intellectueel eigendomsrecht op de innovatie, garandeert de 
deelnemer dat hij of zij (schriftelijke) toestemming heeft verkregen van de daadwerkelijk 
rechthebbende(n) om de innovatie te exploiteren en deel te nemen aan de CAI Challenge 
2023. Een kopie van deze toestemming dient als bewijsmiddel. 

10. De jury beoordeelt de inzendingen op de volgende aspecten: 

• Innovatie; hoe innovatief/vernieuwend is het voorstel? 

• Impact; hoe groot is de bijdrage aan de uitdaging van de CAI Challenge 2023? Wat is de 
potentiële maatschappelijke impact? 

• Haalbaarheid; hoe groot is de waarschijnlijkheid dat het voorstel volgens het ingediende 
plan kan worden gerealiseerd? 

• Economisch perspectief; wat is de kwaliteit van de business case? 
11. Tijdens de beoordeling kan de jury verdere gegevens opvragen met betrekking tot de 

deelnemer en diens innovatie, eventueel en een werkbezoek afleggen aan het bedrijf van de 
deelnemer en/of een branchedeskundige raadplegen. De deelnemer dient hieraan zijn 
medewerking te verlenen.  

12. De jury nomineert maximaal drie voorstellen voor de CAI Challenge Award. Deze deelnemers 
presenteren hun voorstel d.m.v. een pitch tijdens de uitreiking van de Veluwse InnovatiePrijs 
2023. Vervolgens kiest de jury de winnaar van de CAI Challenge Award 2023 en maakt deze 
tijdens het event bekend. 

13. De uitspraak van de jury is bindend. Er is geen beroep mogelijk. 
14. Een eventueel intellectueel eigendomsrecht op een innovatie blijft bij de deelnemer. 
15. De winnende deelnemer 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 
deelnemer het podium krijgen om zijn innovatie te promoten.    

16. Ingediende innovaties worden gepubliceerd (projectnaam en onderneming) op de website (en 
aanvullende mediakanalen) van Innovatiehuis Noord-Veluwe en van CAI Harderwijk.  

17. Alle deelnemers krijgen de mogelijkheid hun innovatie te tonen in de foyer van de locatie waar 
de uitreiking plaatsvindt (als daar gelegenheid voor is).    

18. Deelnemers dienen te voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek, cyberveiligheid, 
wetten en regels. 

19. De innovatieprojecten zullen geen onwettige zaken bevatten of onwettig handelen stimuleren. 
Als dit wel het geval blijkt, volgt onmiddellijke uitsluiting. 

20. De organisatie van de CAI Challenge 2023 draagt geen aansprakelijkheid voor de 
innovatieprojecten. 

21. CAI Harderwijk faciliteert praktijktesten op het Harderwijker glasvezelnetwerk. CAI Harderwijk 
kan praktijktesten beperken of stopzetten als innovatieprojecten de kwaliteit en/of de stabiliteit 
van (de dienstverlening op) het glasvezelnetwerk negatief (dreigen te) beïnvloeden. 

22. Gebruikmaking van open source software/hardware heeft de voorkeur, maar is geen eis. 
23. Beschikbaarstelling van het innovatieresultaat als open source product heeft de voorkeur. 
24. In de gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisatie van de CAI 

Challenge 2023. 


