Nota van Inlichtingen SBIR Plantaardige eiwitten op het bord.
3 maart 2017, RVO Den Haag
V:
A:

Waar loopt de PPS verteerbaarheid en kwaliteit van plantaardige eiwitten?
Het gaat om de PPS Sustainable Future proteins: focus on nutritional and healthpromoting qualities en Wageningen Research en Universiteit Utrecht voeren het
onderzoek uit

V:
A:

Waar is de SBIR handleiding van januari 2017 te vinden?
Op de site: https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80899/SBIRhandleiding+2017/198eeefb-9cf3-4bcf-b0e9-69c1e969aef0

V:
A:

Is het mogelijk om het product tussentijds te introduceren (tijdens fase 1 of 2)?
nee, want in fase 1 moet de haalbaarheid nog bepaald worden en kan er van
introductie dus geen sprake zijn. In fase 2 is er sprake van onderzoek en
ontwikkeling van het product/proces en kan er ook nog geen sprake zijn van markt
introductie.

V:

Mag je producten in de haalbaarheidsfase in de markt testen op smaak, om te
onderzoeken of de consument het lekker vindt?
Het mag niet om producten die al op de markt zijn en er moet nog een R&D traject
volgen. Er mogen wel smaaktesten in fase 1 worden gedaan om de richting te
bepalen.

A:

V:
A:

De schijf van vijf gaat uit van 7 eetmomenten. Komen snacks wel of niet in
aanmerking?
Ja zeker, mits het een snack is die aan de criteria voldoet.

V:
A:

Kan je een idee per email aan RVO voorleggen?
Ja, bij voorkeur in maximaal een ½ A4-tje. U dient dit te mailen aan: U krijgt in
principe binnen een week een reactie.

V:
A:

Mag er gebruik gemaakt worden van een intermediair?
Ja, deze moet wel gemachtigd zijn door de uitvoerende partij. Bij SBIR wordt meestal
niet van een intermediair gebruik gemaakt.

V:

Vraag over duurzaamheid: export van producten wordt toegejuicht maar import van
grondstoffen juist niet, hoe zit dat?
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A:

Het beste is om lokaal te produceren met lokale grondstoffen (dat geldt zowel in
Nederland als eventueel in het buitenland). De conceptontwikkeling vindt in
Nederland plaats.

V:
A:

Is de prijs van invloed op de selectie?
Niet direct. Het is geen criterium. De kwaliteit van de offerte is voornamelijk van
invloed. ,Ben realistisch in de offerte.

V:

€ 30.000,- is het maximum voor de haalbaarheidsstudie. Wat als de kosten hoger
zijn? Moeten we aantonen die kosten zelf te kunnen dragen?
Dat is wel handig maar niet per definitie nodig. Maak in ieder geval wel een
realistische begroting.

A:

V:
A:

Gaat het in deze SBIR om producten of om marktkansen?
Het gaat om nieuwe producten voor humane consumptie met bijbehorende
marketingconcepten.

V:
A:

Hoe scherp moet de begroting zijn? Moeten er offertes bij zitten?
Op de site staat het format https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht
Onderliggende offertes hoeven niet bijgevoegd te worden. De offerte bij het
projectplan moet wel realistisch zijn.

V:
A:

Hoe zit het met hybride producten?
Deze SBIR is alleen voor plantaardige producten. Geen combi met dierlijke
producten mogelijk.

V:

Ik heb een bestaand product, maar dat moet nog vermarkt worden. Valt dat ook
onder deze SBIR?
Ja zolang dat voedingsmiddel nog niet op de markt is gebracht en verdere
ontwikkeling nog nodig is (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een goede
marketingstrategie is dat mogelijk

A:

V:
A:

Wat is de relatie met het project Dutch Cuisine en deze oproep?
Er is geen directe relatie. De SBIR is een initiatief om nieuwe producten voor humane
consumptie te ontwikkelen.

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:
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V:
A:

Mag één aanvrager twee verschillende aanvragen indienen, maar de aanvrager heeft
maar capaciteit voor het uitwerken van 1 aanvraag?
Meerdere aanvragen mogen door dezelfde aanvrager worden ingediend. Als de
capaciteit beperkt is en dat is in de offertes aangegeven dan zal de adviescommissie
een voorkeur uitspreken voor een van de offertes.

V:
A:

Mag een bedrijf of stichting in oprichting ook aanvragen?
Ja, dat mag. Alleen bij de opdrachtverlening moet de aanvrager/opdrachtnemer
ingeschreven staan in het beroepsregister of in het handelsregister.

V:
A:

Hoe moet worden ingediend, per E-loket?
Nee indienen kan niet per E-loket maar wel via de E-mail aan sbir@rvo.nl.
Aanvragen kunnen ook afgegeven worden bij de receptie van de RVO-vestigingen.
Let op: Aanvragen moeten in ieder geval bij RVO ontvangen zijn voor 1 mei 2017,
17:00 uur. De aanvrager verantwoordelijk dat de aanvraag op tijd binnen is bij RVO.

V:
A:

Kunnen meerdere partijen aanvragen?
Nee er is altijd 1 (hoofd)aanvrager per offerte. Er kunnen wel meerdere partijen
deelnemen in het project in de vorm van een consortium. Er is dan 1
penvoeder/hoofdaanvrager. De aanvrager is verantwoordelijk voor de hele
projectorganisatie en is de contractpartij voor RVO.nl.

V:
A:

Hoe ziet de adviescommissie eruit?
De samenstelling van de adviescommissie wordt binnenkort bekend gemaakt, deze
bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een financieel expert en inhoudelijk
deskundigen.

V:
A:

Wanneer vinden de pitches plaats?
Waarschijnlijk 2e helft juni 2017,de bedrijven die mogen pitchen zullen persoonlijk
worden uitgenodigd.

V:
A:

Hoeveel bedrijven mogen er komen pitchen?
Waarschijnlijk rond de 20. Is ook afhankelijk van het totaal aantal aanvragen dat op 1
mei binnen is gekomen

V:
A:

Wanneer mag je starten met het haalbaarheidsonderzoek?
na ontvangst van het contract. Eerder is op eigen risico.

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
januari 2017?
3 van 5

A:

Alle SBIR formulieren staan op https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht

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. EZ en RVO mogen voor communicatie doeleinden wel gebruik
maken van de projecten. Zie voor meer informatie de handleiding:
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80899/SBIR-handleiding+2017/198eeefb-9cf34bcf-b0e9-69c1e969aef0

V:
A:

Hoe lang is een octrooi geldig?
Gemiddeld is de maximale termijn 20 jaar, maar in de praktijk is dat meestal maar 6
of 7 jaar, omdat dat dit de gemiddelde levensduur van een product is.

V:
A:

Wordt er ook een octrooitoets gedaan bij de indiener van een offerte?
Het blijft de verantwoordelijkheid van de indiener. Echter als service kan het
octrooicentrum (OC NL) voor de partijen die opdracht krijgen voor fase 1 een scan
uitvoeren.

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 februari 2018) 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 niet
belangrijk.

V:
A:

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

V:
A:

Wat zijn Novel foods?
Zie de website van het voedingscentrum:
http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/novel-foods.aspx

V:
A:

Mag je een offerte indienen voor Novel food?
Ja, maar we zijn wel op zoek naar producten die binnen 1 of 2 jaar op de markt
kunnen komen. Als de volledige procedure voor toelating van Novel food nog moet
doorlopen dan red je dat niet. Producten waar nog een Novel Food registratie voor
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nodig is zullen bij de selectie daarom minder kans maken. Als je bijna door de Novel
Food procedure heen bent maak je meer kans.
V:

A:

V:
A:

In de SBIR oproep staat dat het product moet voldoen aan de Novel food
regelgeving. Wordt hiermee bedoelt dat het product reeds geautoriseerd moet zijn
voor de Europese markt? M.a.w. is het mogelijk een aanvraag in te dienen met een
nieuw soort eiwit uit een oliezaad, waarbij de olie en de zaden al zijn toegestaan op
de Europese markt als 'novel food', maar waarbij de eiwitten nog geautoriseerd
dienen te worden
Producten moeten binnen 2 jaar op de markt gebracht kunnen worden. Als er nog
een Novel Food procedure gestart moet worden is de kans dat dat gaat lukken zeer
klein. Dus producten waarvoor een Novel Food registratie nodig is en deze nog niet
hebben maar weinig kans in deze SBIR. Producten die de Novel Food registratie al
hebben doorlopen of aan het einde van de procedure zitten maken wel degelijk een
goede kans.
Moeten de voedingsmiddelen (eindproducten en halffabricaten) voldoen aan de
Novel Food richtlijn voordat het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) start?
Nee, pas als er een concreet product op de markt wordt gebracht moet dat product
aan de Novel Food richtlijn voldoen (ivm voedselzekerheid).

Voor verdere info: lees de SBIR Handleiding versie januari 2017, https://mijn.rvo.nl/sbirinnovatie-in-opdracht
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