Inschrijfformulier
Dunea innovatieprijs Schoon Water 2018
U kunt dit inschrijfformulier uiterlijk 15 september 2018 opsturen of mailen naar:
CLM Onderzoek en Advies
T.a.v. Sara Boeke
Antwoordnummer 2015
4100 VB Culemborg
E sboeke@clm.nl

Gegevens
Bedrijf: ........................................................................................................................
Contactpersoon: ........................................................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Postcode en woonplaats: ........................................................................................................................
Telefoonnummer: ........................................................................................................................
E-mail: ........................................................................................................................

Korte beschrijving
Geef een korte beschrijving van de innovatie, incl. toepassingsgebied en doelgroep

Motivatie
Beschrijf voor elk criterium in hoeverre de innovatie hieraan voldoet
Criterium* Motivatie
1 Mate van vernieuwing
2 Milieuresultaat
3 Praktische toepasbaarheid
4 Kosten/baten van de innovatie
* Uitleg van de criteria
Criterium Uitleg van criterium
1 Mate van vernieuwing
Beschrijf in welke mate de inzending vernieuwend is t.o.v. de gebruikelijke Nederlandse landbouwpraktijk.
Het kan hier gaan om een technische verbetering of vernieuwing of om een innovatief proces bijvoorbeeld een
vernieuwende werkwijze.
2 Milieuresultaat
Beschrijf het milieuresultaat (bijvoorbeeld % lagere doseringen, uitsparen bespuitingen, verbeterde bodem,
weerbaarder gewas).
3 Praktische toepasbaarheid
Geef aan in welke mate de innovatie in de praktijk toepasbaar is of kan worden. Kan iedereen het zelfstandig
toepassen? Is er een cursus voor nodig? Moet het bedrijfssysteem aangepast worden?
4 Kosten/baten van de innovatie
Geef aan wat de kosten en baten van de innovatie zijn of maak een inschatting van de terugverdientijd.

Spelregels
1. Alleen fruittelers, veehouders, akkerbouwers en loonwerkers in de Bommelerwaard
kunnen meedoen.
2. Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren worden in behandeling genomen.
3. Deelnameformulieren die na de sluitingsdatum binnen komen, worden niet in
behandeling genomen.
4. Tegen de beslissing van de jury kan niet in beroep worden gegaan.
5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
6. De winnaars en genomineerden gaan akkoord met het feit dat er in de media aandacht
aan hun innovatie zal worden besteed.
7. Juryleden, organisatoren van de prijs en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met CLM Onderzoek en Advies:
Sara Boeke 0345 470723 of Eric Hees 0345 470737

