SBIR1 Oproep, 26 januari 2017

“Plantaardige eiwitten op het bord ”

Openingsdatum: 26 januari 2017
Sluitingsdatum: 1 mei 2017
Budget : € 400.000,- (fase 1) en 1.400.000,- (fase 2)

De Staatssecretaris van Economische Zaken daagt ondernemers uit om nieuwe aantrekkelijke
producten te ontwikkelen op basis van plantaardige eiwitten, zodat deze een belangrijke plaats in het
dagelijkse eetpatroon zullen krijgen. De beste ideeën krijgen een opdracht voor een
haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1).

Doel van deze SBIR
Doel van deze SBIR is het bevorderen van de humane consumptie van plantaardige eiwitten. Dit kan
door de ontwikkeling van innovatieve voedingsmiddelen, zowel eindproducten als halffabricaten, op
basis van eiwitten van plantaardige oorsprong.
In de bestaande markt zullen deze nieuwe producten een plaats moeten veroveren. Omdat dit niet iets
vanzelfsprekends is, is het daarom van groot belang dat er ook een goede marktstrategie en aanpak
wordt uitgewerkt om dit te bereiken.
De nieuwe producten zullen daarom ook aantrekkelijk en betaalbaar voor de consument moeten zijn.
Het gaat om producten voor alle reguliere maaltijden, maar ook om producten als snacks of voor bij de
borrel.
Randvoorwaarden
De voorstellen moeten erop gericht zijn een aanmerkelijke bijdrage te leveren aan een blijvend hogere
consumptie van duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten.
Er dient in de voorstellen aandacht te zijn voor transparante, korte en duurzame productieketens.
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De te ontwikkelen producten moeten passen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Nederland en vallen binnen de Richtlijnen Goede Voeding 2015 van de Gezondheidsraad.
Daarnaast moet het product voldoen aan de Novel Food richtlijn (zie hiervoor de link bij punt 6).

Beschikbaar budget
De Staatssecretaris van Economische Zaken stelt voor deze SBIR in totaal een budget beschikbaar van
€ 1.800.000,- (inclusief BTW). Daarvan is voor de beste projecten in fase 1 (haalbaarheid) een budget
van maximaal € 400.000,- (inclusief BTW) beschikbaar. Het maximumbedrag per
haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 30.000,- (inclusief BTW). Het aantal te honoreren
projecten voor fase 1 is afhankelijk van de prijs en de kwaliteit van de best beoordeelde offertes in deze
fase. Een onafhankelijke commissie zal de staatssecretaris adviseren welke offertes voor
haalbaarheidsonderzoeken het beste aan de criteria voldoen en het meest vernieuwend en kansrijk zijn.
Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen door
de Staatssecretaris van Economische Zaken uitgenodigd worden om voor fase 2 een aanbod te doen.
Het maximumbedrag per fase 2 project bedraagt € 250.000,- (inclusief BTW). Ook deze plannen zullen
door de adviescommissie worden beoordeeld en aan de staatssecretaris worden voorgelegd.
3. De beoordeling
De beoordeling vindt plaats conform de in de SBIR handleiding beschreven procedure (versie januari
2017,
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 (totaal maximaal 100 punten te behalen) is per criterium maximaal het volgende
aantal punten toe te kennen:
1. Impact: 40
2. Technische haalbaarheid: 30
3. Economisch perspectief: 30
Voor deze SBIR zijn voor het eerste criterium ‘Impact’ de volgende aspecten van belang. Een product of
dienst scoort hoger naarmate:
•

•
•
•
•
•

Meer aannemelijk wordt gemaakt dat het product/marketingconcept de consument werkelijk zal
kunnen aanzetten tot een verhoogde consumptie van duurzaam geproduceerde plantaardige
eiwitten;
Samenwerking met relevante andere partijen;
De producten ook aantrekkelijk zijn voor jongeren;
Het product een gezonde samenstelling heeft (o.a. laag in zout-, vet- en suikergehalte);
Het product geproduceerd is in een korte, transparante en duurzame productieketen;
Het product gebruikt kan worden in andere landen.
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Bij het criterium ‘(Technische) haalbaarheid’ zijn de volgende aspecten van belang:
•
•
•

Kwaliteit van de offerte;
Verkrijgbaarheid in Nederland (Europa) van de benodigde grondstoffen;
Duurzaamheid van het productieproces

Bij het criterium ‘Economisch perspectief’ wordt gekeken naar:
•
•
•
•
•
•
•

Ondernemerschap
Verwachte betrokkenheid en interesse van (potentiële) afnemers van het gerealiseerde
eindproduct;
De voorgenomen aanpak en strategie om het product een plaats in de markt te bezorgen;
De kansen in de Nederlandse markt (herhaalpotentieel);
Het verdienmodel;
Het voortbestaan van het eindproduct niet afhankelijk is van overheidssteun;
Kansen voor export.

4. Informatiebijeenkomst
Op 3 maart 2017 zal bij RVO, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag een informatiebijeenkomst
worden georganiseerd. U kunt zich hiervoor, graag zo spoedig mogelijk, aanmelden via de mail
sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.
Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:
•

14.00 tot 14.15 uur: Inloop

•

14:15 tot 15:30 uur: Presentaties EZ beleid, presentatie Noval Food dossier, RVO.nl (SBIR
procedure en 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 Economische Zaken
deze SBIR-competitie uit.
6. Informatie en contact
Ondersteunende informatie (voor openen van de snelkoppelingen ctrl-toets ingedrukt houden en met
linkermuisknop aanklikken):
http://www.voedingscentrum.nl/nl/gezond-eten-met-de-schijf-van-vijf.aspx
https://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/201524_richtlijnen_goede_voeding_2015.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/21/voedselagenda-nederland-internationaalkoploper-in-gezonde-en-duurzame-voeding
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/novel-foods.aspx

3 van 6

Alle informatie over deze SBIR-competitie en relevante SBIR-documenten vindt u op de volgende
websites:
https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht en
http://www.tenderned.nl
Heeft u vragen met betrekking tot deze SBIR-competitie dan kunt u deze bij voorkeur per e-mail sturen
naar het e-mailadres van het secretariaat: sbir@rvo.nl.
7. Indienen offertes/projectvoorstellen
U dient via e-mail uw offerte in te dienen. De offerte dient uiterlijk maandag 1 mei 2017 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 uiterlijk maandag 1 mei 2017 om 17.00 uur.
Let op:
te laat ingediende offertes worden niet meegenomen in de beoordeling.
De mailboxserver kan een omvang van 10MB of meer niet aan (meerdere mails of gebruik
maken van een dienst als we-transfer biedt dan een oplossing).

Een volledige SBIR-offerte bestaat uit (elektronisch exemplaar):
•

Het ingevulde en ondertekende SBIR-formulier

•

Het projectplan

•

De managementsamenvatting

•

De begroting

Een elektronisch exemplaar van de complete offerte kan per e-mail (sbir@rvo.nl) of op USB-stick
worden geleverd. Alle bestanden 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

26 januari 2017

Informatiebijeenkomst

Op 3 maart 2017 van 14.00-16.30 uur bij RVO,
Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag

Sluiting indienen fase 1 offertes

1 mei 2017 17.00 uur

Commissievergadering; toelichten
offerte

Mei 2017

Bekendmaking uitslag

Juni 2017

Opdrachtverstrekking fase 1

Juli 2017

Einddatum haalbaarheidsrapport

1 december 2017

Sluiting indienen fase 2 offertes

1 februari 2018

Commissievergadering; toelichten
offerte

Februari 2018

Bekendmaking uitslag fase 2

Februari 2018

Opdrachtverstrekking fase 2

Februari 2018

Deadline eindrapport fase 2

Juli 2019

Het Ministerie van Economische Zaken 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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Dit is een publicatie van:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
T +31 (0) 88 042 42 42
F +31 (0) 88 602 90 23
E klantcontact@rvo.nl
www.rvo.nl
Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
© Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | januari 2017
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert duurzaam, agrarisch, innovatief en
internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan
wet- en regelgeving. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
RVO.nl is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
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