Nota van Inlichtingen SBIR Sport en Beweging voor kwetsbare doelgroepen, 2016
V:
A:

In geval een niet-Nederlands bedrijf een offerte indient, hoe zit het dan met de
verrekening van de BTW? Is de offerte-prijs dan inclusief of exclusief de BTW?
Voor een buitenlands bedrijf is de offerte altijd maximaal het in de oproep genoemde
bedrag inclusief BTW. Een bedrijf kan zelf afspraken hebben/maken met het land
waarin hij fiscaal is ingedeeld. Dat geldt ook voor Nederlandse bedrijven; men kan
zelf afspraken maken met de belastingdienst. RVO.nl is daar geen partij in.

V:
A:

Mag een buitenlands bedrijf aanvrager zijn?
Een buitenlands bedrijf mag aanvrager zijn, mits deze is ingeschreven in het
beroeps- of handelsregister van een EU-lidstaat.

V:
A:

Kan een offerte worden ingediend in de Engelse taal?
Nee, een offerte moet in de Nederlandse taal worden opgesteld.

V:

Mag één aanvrager twee verschillende aanvragen indienen die onderling aan elkaar
gerelateerd zijn?
Meerdere aanvragen mogen door dezelfde aanvrager worden ingediend. Van belang
is dat de aanvrager over voldoende capaciteit en know-how beschikt om meerdere
projecten uit te voeren. De kans op honorering zal kleiner zijn als er overlap is of
onderlinge afhankelijkheid van de offertes. De projecten moeten namelijk per traject
leiden tot een eindresultaat.

A:

V:
A:

Mag een stichting ook aanvragen?
Dat kan, alle rechtspersonen kunnen aanvragen.

V:
A:

Mag een bedrijf of stichting in oprichting ook aanvragen?
Nee, de aanvrager moet wel ingeschreven staan bij de KvK. Hoe lang de inschrijving
geleden is dat maakt niet uit.

V:
A:

Hoe moet worden ingediend, per E-loket?
Nee indienen kan organisatorisch niet per E-loket maar wel via de E-mail aan
sbir@rvo.nl. Aanvragen kunnen ook afgegeven worden bij de receptie van de RVOvestigingen.
Let op: Aanvragen moeten in ieder geval bij RVO ontvangen zijn voor 1 december
2016, 17:00 uur. Hiervoor is de aanvrager verantwoordelijk.
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V:
A:

Kunnen meerdere partijen aanvragen?
Nee er is altijd 1 aanvrager per offerte. Er kunnen wel meerdere partijen deelnemen
in het project. De aanvrager is verantwoordelijk voor de hele projectorganisatie en is
de contractpartij voor RVO.nl.

V:
A:

Hoe ziet de commissie eruit?
De samenstelling van de adviescommissie wordt binnenkort bekend gemaakt.

V:
A:

Wanneer vinden de pitches plaats?
In januari 2017,de bedrijven die mogen pitchen zullen persoonlijk worden
uitgenodigd.

V:
A:

Hoe ziet een pitch eruit?
De pitch bestaat uit een mondelinge toelichting (zonder Powerpoint etc) van 5 min.
Daarna is er 10 minuten om de vragen van de commissie te beantwoorden. Per
indiener mogen er maximaal 2 personen bij de pitch aanwezig zijn.

V

Waar kan ik alle SBIR formulieren vinden, inclusief de nieuwe SBIR handleiding van
juli 2015?
Alle SBIR formulieren staan op https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht

A:
V:
A:

Hoe zit het met betaling van de opdracht?
SBIR betaling bij opdrachtverlening van fase 1 (haalbaarheidsonderzoek) is 80
procent van de offerte. De laatste 20 procent zal na een goede beëindiging van fase
1 worden betaald.

V:
A:

Hoe zit het met IP (intellectueel eigendom)?
IP blijft bij de indiener. VWS en RVO.nl mogen voor communicatie doeleinden wel
gebruik maken van de projecten.

V:
A:

Is in fase 2 marktonderzoek en doelgroep benaderen mogelijk?
Ja, dat mag indiener zelf doen.

V:
A:

Wanneer moet je een offerte voor fase 2 indienen?
De partijen die een fase 1 hebben uitgevoerd kunnen tegelijk met het indienen van
het eindrapport van fase 1 (in mei 2017) een offerte voor fase 2 indienen.

V:
A:

Mag je een deel van je geld van fase 1 ook voor fase 2 gebruiken?
SBIR werkt met opdrachten en dat houdt in dat het offertebedrag maatgevend is.
Hiervoor wordt het resultaat in de offerte geleverd (leveringsverplichting). Of een
project uiteindelijk goedkoper of duurder uitvalt voor de ondernemer is voor RVO.nl
niet belangrijk.

V:

Kunnen jullie hulp geven voor het benaderen van moeilijk te benaderen
doelgroepen?
Nee, wel kan het Kenniscentrum Sport hierbij mogelijk helpen.

A:
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V:
A:

Is het ontvangen van een gemeentelijke subsidie een grond voor uitsluiting?
Het voortbestaan van het eindproduct mag niet niet primair afhankelijk zijn van
overheidssteun. Een gemeentelijke bijdrage is op zich geen grond voor uitsluiting.
Als men ook zonder die bijdrage kan voortbestaan dan zal dit uit de offertetekst
moeten blijken.

V:

Is het ontwikkelen van een product, dat data oplevert waarmee de gebruiker zichzelf
kan volgen m.b.t. gezondheid en als gevolg van deze informatie kan besluiten om
zich meer te gaan bewegen een goed SBIR project?
Het ontwikkelen van een product is op zich niet voldoende en zal echt in een
project moeten worden gebruikt dat voldoet aan de beschrijvingen en criteria in de
SBIR oproep.

A:

V:
A:

Als de oproep wat anders zegt dan de handleiding, wat moet je dan doen?
De oproep is altijd maatgevend.

Voor verdere info: lees de SBIR Handleiding versie juli 2015, https://mijn.rvo.nl/sbirinnovatie-in-opdracht
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