
 
 

PROCEDURE INDIENEN INNOVATIEVOORSTEL BIJ LIME 
 

WIE KAN EEN PROJECTAANVRAAG DOEN? 
Partijen (zorginstellingen, organisaties, overheidsinstellingen, andere initiatieven enz.) die in 
gezamenlijkheid met de kennispartners Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht een regionaal 
maatschappelijke relevante innovatie willen ontwikkelen en/of implementeren met het oog op het 
verbeteren van de gezondheid en –zorg voor Limburgers. Heeft u nog geen aansluiting bij een van de 
genoemde kennisinstellingen? Geen probleem! LIME brengt u in verbinding. 
 

HOE KAN EEN INNOVATIEVOORSTEL WORDEN 
INGEDIEND? 
Innovatievoorstellen of voorstellen tot samenwerking kunnen 
worden ingediend bij de programmamanager van LIME of een mail 
te sturen naar lime@zuyd.nl. 
 
Deze voorstellen kunnen worden ingediend middels een LIME 
Innovatievoorstel Aanvraagformulier.  
 

DE BEOORDELING VAN DE PROJECTAANVRAAG 
Voorstellen die voldoende aansluiten bij LIME worden voorgelegd aan de Stuurgroep. Deze bepaalt 
uiteindelijk of een voorstel wordt opgenomen in LIME. 

 
De criteria die worden gehanteerd bij de beoordeling zijn opgenomen in het aanvraagformulier. 
Indien nodig kan het programma management aanvullende informatie aanvragen bij de indiener. 
 
De indiener ontvangt schriftelijk het resultaat van de beoordeling. Bij een positieve beoordeling van 
de projectaanvraag wordt door het programma management contact opgenomen met de indiener 
om alle afspraken rondom de samenwerking af te stemmen en vast te leggen. 
 
LIME werkt vanuit gezamenlijk partnerschap. Vanuit deze aanpak en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid wordt van partners een investering in het project verwacht. De 
kennisinstellingen Zuyd en UM dragen bij aan de projecten vanuit hun expertise en begeleiding. 
 

VERANTWOORDING 
Alle partijen zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de gemaakte afspraken. Het 
programmamanagement van LIME bewaakt de voortgang. Mutaties dienen door de projectleider 
direct doorgegeven te worden aan het programma management.  
 
Het programmamanagement draagt ook zorg voor de externe verantwoording richting Provincie 
Limburg. Periodiek zal het programmanagement informatie ophalen bij de projectleider die wordt 
opgenomen in de Jaarplannen en Voortgangsrapportages voor de Provincie. 
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