SBIR Oproep, 3 oktober 2016
“Sport en bewegen voor kwetsbare doelgroepen, 2016”
Openingsdatum: 3 oktober 2016
Sluitingsdatum: 1 december 2016
Budget : € 140.000,- (fase 1) en 720.000,- (fase 2)
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport daagt ondernemers uit om nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen om duurzaam sport- en beweegaanbod te genereren voor kwetsbare
doelgroepen. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1).
Doel van deze SBIR
Kwetsbare doelgroepen (waarbij sprake is van bewegingsarmoede) ervaren nog steeds teveel drempels
bij het gaan sporten en bewegen. Deze SBIR competitie beoogt ondernemers te vinden die een offerte
uit willen brengen met innovatieve projecten die deze drempels voor een of meer van deze doelgroepen
wegnemen. In fase 1 wordt dit onderzocht, in fase 2 wordt dit ontwikkeld en na deze fase uiteindelijk in
de markt gezet. Dat kan gaan om innovatieve producten of innovatieve toepassingen/aanpak van
bestaande producten en diensten. De toepassingen en oplossingen dienen na afloop van deze SBIR
competitie zonder een directe afhankelijkheid van overheidssteun te kunnen blijven bestaan. Dat
betekent dat er onder de doelgroep draagvlak moet zijn voor de producten en diensten; zij moeten de
producten en diensten willen gebruiken en ook kunnen uitvoeren zodat het voortbestaan van de
ontwikkelde producten of diensten voldoende kan worden aangegeven.
De doelgroepen voor deze SBIR
De SBIR richt zich op personen, die onvoldoende bewegen1en onderdeel uit maken van de volgende
doelgroepen:
1. Ouderen (67+)
2. Mensen met een beperking (lichamelijk-, verstandelijk- en zintuiglijke beperking (visuele en
auditieve beperking) of een combinatie hiervan
3. chronisch zieken (mensen met een chronische aandoening, veelal in combinatie met een
beperking, zie punt 2)
4. Mensen met een lage sociaal economische status (zowel jeugd als volwassenen)
5. Mensen met overgewicht en obesitas (zowel jeugd als volwassenen)
Voor de kwetsbare groepen is op dit moment onvoldoende gericht aanbod voor sport en bewegen dat
structureel van aard is. Voor deze groepen is het echter juist van belang dat zij sport kunnen beoefenen
en voldoende beweging krijgen. Passend beweegaanbod en de juiste begeleiding is juist bij hen
onontbeerlijk. Kwetsbare groepen ervaren meer drempels om te gaan sporten en bewegen, en
belangrijker nog, om dit vol te houden.

1

Onvoldoende bewegen:

- Jongeren (14-17 jaar) bewegen onvoldoende als ze minder dan 60 minuten matig intensief bewegen gedurende elke dag van de week
- Volwassenen (18 jaar en ouder) bewegen onvoldoende als ze minder dan 5 dagen per week 30 minuten matig intensief bewegen
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Beschikbaar budget
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt in totaal een budget beschikbaar van
€ 860.000,- (inclusief BTW).
Daarvan is voor projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget van € 140.000,- (inclusief BTW)
beschikbaar. Het maximum bedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 20.000,- (inclusief
BTW). Het aantal te honoreren projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de
best beoordeelde offertes in fase 1. Een onafhankelijke commissie zal adviseren welke
haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen.
Alleen projecten die met goed resultaat fase 1 ‘haalbaarheidsonderzoek’ hebben afgerond kunnen
namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgenodigd worden om voor fase 2 een
aanbod te doen. Het maximumbedrag per fase 2 project bedraagt € 180.000,- (inclusief BTW).
3. De beoordeling
De beoordeling vindt plaats conform de in de SBIR handleiding beschreven procedure (versie juli 2015,
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/07/SBIR%20handleiding%20voor%20ondernemers%201.0%
20juli%202015.pdf ) en aan de hand van de hieronder beschreven beoordelingscriteria.
Bij de beoordeling is per criterium maximaal het volgende aantal punten toe te kennen:
1. Impact: 40
2. (Technische) haalbaarheid: 20
3. Economisch perspectief: 40
Voor deze SBIR zijn voor het eerste criterium ‘Impact’ de volgende aspecten van belang. Een product of
dienst scoort hoger naarmate:

Aannemelijker wordt gemaakt dat het concept/dienst de doelgroep daadwerkelijk duurzaam in
beweging brengt en dit eindresultaat draagvlak heeft bij de doelgroep;

Méér eindgebruikers van de innovatie gebruik kunnen maken (bijvoorbeeld uitrol binnen
Nederland of de bediening van meerdere kwetsbare groepen);

De drempel voor deelname lager is.
Bij het





criterium ‘(Technische) haalbaarheid’ zijn de volgende aspecten van belang:
Ondernemerschap
Kwaliteit van de offerte
Toepasbaarheid van de oplossingen op meer plekken
Inpasbaarheid van de oplossing in de markt (betrekken van welzijnsorganisaties, zorgpartners,
GGD-en, gemeenten etc)

Bij het





criterium ‘Economisch perspectief’ wordt gekeken naar:
Betrokkenheid en interesse van (potentiële) afnemers van het gerealiseerde eindproduct.
De kansen in de Nederlandse markt (herhaalpotentieel)
Het verdienmodel (moet zelfvoorzienend zijn)
Het voortbestaan van het eindproduct niet primair afhankelijk is van overheidssteun.

4. Informatiebijeenkomst
Op maandag 31 oktober2016 van 14:00 tot 16:00 zal te Den Haag (onder voorbehoud en de locatie
wordt nader bepaald) een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. U kunt zich hiervoor, graag zo
spoedig mogelijk, aanmelden via de mail sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens.
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Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:

14.00 tot 14.30 uur: Inloop

14:30 tot 15:30 uur: Presentaties VWS beleid, RVO.nl, Octrooicentrum en gelegenheid tot het
stellen van vragen

15:30 tot 16:30 uur: Napraten en netwerken met een drankje

5. Uitvoering
Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) voert namens het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport deze SBIR opdracht uit.
6. Informatie en contact
Ondersteunende informatie (voor openen van de snelkoppelingen ctrl-toets ingedrukt houden en met
linkermuisknop aanklikken):
1. www.sportindebuurt.nl/sportimpuls
2. www.grenzeloos-actief.nl
3. www.allesoversport.nl
4. www.effectiefactief.nl
Voor specifieke informatie en vragen over het sporten en bewegen van kwetsbare doelgroepen kunt u
contact opnemen met het Kenniscentrum Sport. Bij voorkeur per mail: sbir@kcsport.nl. Kenniscentrum
Sport is telefonisch bereikbaar op nummer 0318 – 490 900
Alle informatie over deze opdracht en relevante SBIR documenten vindt u op de volgende websites:
http://www.sbir.nl
https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht en
http://www.tenderned.nl
Heeft u vragen met betrekking tot deze SBIR opdracht dan kunt u deze bij voorkeur per e-mail sturen
naar het e-mailadres van het secretariaat: sbir@rvo.nl.
Het SBIR secretariaat is telefonisch bereikbaar op nummer 088 – 042 42 42.

7. Indienen offertes/projectvoorstellen
U dient via e-mail uw offerte in te dienen.
De offerte dient uiterlijk donderdag 1 december 2016 om 17:00 uur in het bezit zijn van RVO.nl
via sbir@rvo.nl .
Indien de offerte op USB stick wordt geleverd, dan moet de USB stick worden afgeleverd bij RVO.nl,
t.a.v. projectbureau SBIR, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag. Eveneens op donderdag 1
december om 17.00 uur.
Let op: te laat ingediende offertes worden niet meegenomen in de beoordeling.
Een volledige SBIR-offerte bestaat uit (elektronisch exemplaar):

Het ingevulde en ondertekende SBIR formulier

De managementsamenvatting

De begroting
Een elektronisch exemplaar van de complete offerte per e-mail (sbir@rvo.nl) of op USB-stick. Het
ondertekende en ingevulde SBIR formulier, het projectplan, de managementsamenvatting en de
begroting moeten daarbij als aparte PDF-, Word- of Excelbestanden worden aangeleverd.
De benodigde formats hiervoor zijn te vinden op: https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht
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8. Tijdpad
Data
Openstelling tender

3 oktober 2016

Informatiebijeenkomst

31 oktober 2016 14.00-16.00 uur Den Haag

Sluiting indienen fase 1 offertes

1 december 2016 uiterlijk 17.00 uur

Commissievergadering; toelichten
offerte

december 2016

Bekendmaking uitslag

januari 2017

Opdrachtverstrekking fase 1

januari 2017

Einddatum haalbaarheidsrapport

mei 2017

Sluiting indienen fase 2 offertes

mei 2017

Bekendmaking uitslag fase 2

juni 2017

Opdrachtverstrekking fase 2

juli 2017

Deadline eindrapport fase 2

februari 2018

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en RVO.nl behouden zich het recht voor om
bijgevoegd tijdspad indien nodig aan te passen. Dit zal tijdig aan (potentiële) opdrachtnemers worden
gecommuniceerd.
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