Fonds Life sciences &
Health for Development
Publiek private samenwerking in ontwikkelingslanden

Het Fonds Life Sciences & Health for Development stimuleert
publiek private samenwerking in de life science sector. Het doel
van het fonds is structurele armoedebestrijding door het verhogen van de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in
ontwikkelingslanden.
Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven,
niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en/of kennisinstellingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer ze
bijdragen aan de volgende doelstellingen:
• Een groeiend aantal mensen heeft toegang tot antiretrovirale
medicijnen, voorbehoedsmiddelen en andere producten voor
goede seksuele en reproductieve gezondheid;
• Publiek en private klinieken leveren betere seksuele en
reproductieve zorg waar steeds meer mensen gebruik van
maken;
• Het bestrijden van armoede gerelateerde ziekten zoals beoogd
in VN Millennium Doel nummer 6.
Ingediende projectaanvragen moeten gericht zijn op één van de
volgende categorieën:
• Geneesmiddelen;
• Biomedische producten zoals vaccins;
• Medische apparaten;
• Ondersteunende technologieën om effectieve diagnostiek,
therapie of preventie mogelijk te maken.
De projecten waarvoor subsidie verleend kan worden moeten
leiden tot een business case die geschikt is om te worden

gepresenteerd bij relevante financiële instellingen en/of ten
behoeve van call for proposals in de (inter)nationale context.
Dit om verdere productinnovatie of marktintroductie van een
gezondheidstechnologie te stimuleren.
Meerwaarde Publiek Private Partnerschappen (PPP) Via
samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en
organisaties uit de publieke sector kan de Nederlandse expertise worden ingezet om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de gezondheidsproblematiek in ontwikkelingslanden.
Een betere gezondheid komt de economische ontwikkeling ten
goede, terwijl een betere economische situatie ook bevorderlijk
is voor de gezondheid van mensen. Dit biedt kansen voor
Nederlandse en lokale ondernemingen om innovatieve
oplossingen te bedenken en uit te voeren.
Voor wie? Samenwerkingsverbanden bestaan uit minimaal één
onderneming met winstoogmerk, één deelnemer zonder
winstoogmerk en één partij afkomstig uit de kring van de
overheid. De laatste kan zijn een ministerie, een zelfstandig
bestuursorgaan, provincie of gemeente, dan wel een onderdeel
van de algemene overheidsorganisatie in het betrokken land.
Ook kennisinstellingen kunnen deelnemer zijn van een
samenwerkingsverband. Tenminste één deelnemer is statutair
in Nederland gevestigd en tenminste één deelnemer uit de
landenlijst (zie achterzijde).

Subsidie om de eigen financiële inzet aan te vullen. Subsidie
op basis van deze regeling bedraagt hoogstens 75% van de
totale kosten. De deelnemers van het samenwerkingsverband
financieren de resterende kosten, en minimaal de helft van
deze eigen bijdrage is samengesteld uit middelen van de
ondernemingen met winstoogmerk.

Projecten Aanvragen hebben betrekking op projecten die
gerelateerd zijn aan een bepaalde fase van productinnovatie,
waarbij de innovatieketen zich uitstrekt van technisch
economisch haalbaarheidsonderzoek tot en met de ontwikkeling van een ‘proof of concept’. Of projecten die gericht
zijn op onderzoek over de introductie van producten op
nieuwe markten, met uitzondering van het daadwerkelijk
faciliteren van vermarkting.
De looptijd van het project bedraagt minimaal 3 maanden
en maximaal 24 maanden en er kan slecht één aanvraag per
samenwerkingsverband worden gehonoreerd.
Aanvragen De indieningstermijn voor de tender sluit
1 oktober 2014, 15:00 CET. De aanvraag dient schriftelijk en/
of per e-mail, rechtsgeldig ondertekend en volledig uiterlijk
op, 12:00 uur Nederlandse tijd ingediend te worden bij de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Voor meer informatie kijk op www.rvo.nl/lsh4d.

Over RVO.nl U heeft ambities om te ondernemen in
opkomende markten en ontwikkelingslanden. U wilt
bijdragen aan een gezond lokaal ondernemersklimaat
en duurzame economische ontwikkeling van een land.
Soms loopt u aan tegen belemmeringen op het gebied
van financiering, gebrek aan kennis over marktkansen,
of u mist een zakelijk netwerk. Daarnaast krijgt u te
maken met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
en met andere wet- en regelgeving. Met al deze vragen
op het gebied van Internationaal ondernemen kunt u
terecht bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Wij zijn uw partner op het gebied van Duurzaam,
Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen.
Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

Landenlijst Het Fonds Life Sciences & Health for Development staat open voor projecten in de volgende landen.
Latijns-Amerika
Bolivia
Colombia
Guatemala
Nicaragua
Peru
Suriname
Europa
Albanië
Armenië
Bosnië Herzegovina
Georgië
Kosovo
Macedonië
Moldavie

Afrika
Algerije
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Congo Dem. Republiek
Djibouti
Egypte
Ethiopië
Eritrea
Ghana
Gambia
Kaapverdië
Kenia
Libië
Madagaskar
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Malawi
Mali
Marokko
Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tomé
Senegal
Sierra Leone
Somalie
Tanzania
Tunesië
Uganda
Zambia
Zuid Afrika
Zuid Sudan
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Azië
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Cambodja
Filippijnen
India
Indonesië
Jemen
Jordanie
Laos
Maldiven
Myanmar
Mongolië
Nepal
Palestijnse Gebieden
Pakistan
Sri Lanka
Thailand
Vietnam
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