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Nota van Inlichtingen  
SBIR Blockchaintoepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht in 
Groningen  
1 juni 2017 

 
 
V:   Mag een stichting ook aanvragen?  
A:   Dat kan. Elke partij die ingeschreven staat bij de KvK mag indienen. 
 
V:   Mag een bedrijf of stichting in oprichting ook aanvragen? 
A: Nee, degene die een offerte indient moet wel ingeschreven staan bij de KvK. Hoe 

lang de inschrijving geleden is dat maakt niet uit. 
 
V: Mag ik als bedrijf dat niet in de provincie Groningen is gevestigd een voorstel 

indienen? 
A: Ja, dat mag. Uw voorstel dient wel gericht te zijn op de door de provincie Groningen 

geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. 
 
V: Kunt u een nadere toelichting geven op het gevraagde energie-handelsplatform 

(binnen het maatschappelijke doel “zekere, schone en efficiënte energie”)?  
A:  De energievoorziening zien we steeds meer verschuiven van een centraal naar een 

decentraal aanbod (bijvoorbeeld  door energieopwekking middels zonnepanelen). De 
vraag naar energie is binnen het huidig energiesysteem  niet goed afgestemd op een  
decentraal sterk fluctuerend aanbod. De wens is om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen, zodat er altijd voldoende (duurzame) energie wordt geleverd. De 
energietransacties zouden middels blockchain plaats kunnen vinden met 
bijvoorbeeld een variabele prijs die afhankelijk is van vraag en aanbod van het 
moment. Een issue dat hierbij ook speelt is hoe je mogelijke fraude kan voorkomen 
of detecteren. 

 
V: Kunt u een voorbeeld geven van een publieke toepassing bij de Provincie Groningen 

zelf? 
A: De Provincie heeft een voucherregeling, waarbij ondernemers een voucher kunnen 

krijgen voor bijvoorbeeld export bevordering . De provincie zou graag de 
administratieve lasten voor zowel de aanvragers als de provincie willen verminderen 
door het geheel aan administratieve en financiële transacties door 
blockchaintechnologie in te zetten. Een ander mogelijk idee zijn de regelingen van 
het Samenwerkingsverband Noord Nerderland. Denk bijvoorbeeldaan de de  
waardevermeerderingsregeling. 
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 Indieners kunnen ook nog kijken naar andere Groningse (semi-) 
overheidsorganisaties, zoals DUO. 

 
V: Wat moet de scope zijn van het project? Is het goed als het beperkt blijft tot de 

Provincie Groningen of moet het opschaalbaar zijn? 
A: Een voorstel zal hoger scoren op het criterium ‘(Technische) haalbaarheid’ wanneer 

het project opschaalbaar is. Ook op het criterium ‘Economisch perspectief” zal een 
voorstel beter scoren naarmate de potentiële markt groter is, daarbij gaat het zowel 
om de Nederlandse markt als om de exportmogelijkheden. 

  
V: Hoeveel projecten krijgen een opdracht voor Fase 1? 
A: Er is een budget beschikbaar van €250.000 en het maximale bedrag per voorstel is 

€50.000. Er kunnen dus ten minste 5 projectvoorstellen in fase 1 worden 
gehonoreerd. 

 
 
V: In hoeverre moet een voorstel gericht zijn op de provincie Groningen? Wat als we als 

Gronings bedrijf een project uitvoeren in een naastgelegen provincie? 
A:  De voorstellen dienen primair gericht te zijn op de door de Provincie Groningen 

geformuleerde maatschappelijke uitdagingen. Een voorstel zal beter scoren naar 
mate het meer gericht is op de provincie en wanneer de bereikte resultaten 
neerslaan in de provincie Groningen of een Gronings maatschappelijke uitdaging 
wordt aangepakt. Overigens helpt de provincie u graag aan contacten en concrete 
vragen die er zijn binnen de provincie. Zowel binnen de eigen organisatie als 
daarbuiten, bijvoorbeeld bij DUO of het UMCG. 

 
V:  Is het mogelijk om het project deels met eigen middelen of andere cofinanciering te 

financieren als de projectomvang groter is dan maximale bedrag van de SBIR?  
A: Ja, dat kan. U krijgt van ons een opdracht met het maximale SBIR-bedrag. U bent 

dan verder zelf verantwoordelijk voor de overige financiering en de te bereiken 
projectresultaten. Geeft u wel duidelijk aan in uw voorstel wat de hoogte is van de 
ingediende SBIR-offerte (en dit bedrag dient dus niet hoger te zijn dan het maximale 
offertebedrag dat in de oproep is vermeld). Let hierbij wel op dat het SBIR-project op 
zichzelf staat en geen onderdeel is van een groter project. Dit is namelijk een 
afwijzingsgrond: “De offerte biedt, op welke manier dan ook, een onderdeel van een 
project aan in plaats van een volledig project.”  Zie ook SBIR-handleiding 2.2. 

 
V:  Hoe gaat de beoordelingscommissie de verschillende projectvoorstellen op drie 

verschillende thema’s onderling met elkaar vergelijken?  
A:  De commissie maakt een rangschikking op basis van de in de oproep en handleiding 

beschreven criteria ‘Impact’, ‘Technologische haalbaarheid’ en ‘Economisch 
Perspectief’. Er wordt 1 rangschikking gemaakt, er zijn geen aparte ‘luiken’ voor de 
drie onderwerpen. 
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V:   Welke stukken moeten worden ingediend?  
A:  U moet het volgende aanleveren: een ingevuld en ondertekend SBIR-formulier, een 

projectplan, een begroting, een managementsamenvatting en een video-pitch van 
maximaal 3 minuten. Let op! Bij een groot aantal indieningen zal de 
beoordelingscommissie een eerste selectie maken op basis van de 
managementsamenvattingen. Bij de selectie van Fase 1 worden bedrijven niet 
uitgenodigd om een presentatie te geven aan de beoordelingscommissie. In plaats 
daarvan wordt u gevraagd de video-pitch aan te leveren. 

 
 
V:   Hoe moet worden ingediend, per E-loket? 

A:  Nee indienen kan organisatorisch niet per E-loket maar wel via de E-mail aan 
sbir@rvo.nl. 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). Aanvragen kunnen ook afgegeven worden bij de receptie van de RVO-
vestiging in Den Haag. 
Let op: Aanvragen inclusief de video-pitch moeten in ieder geval bij RVO ontvangen 
zijn voor 28 juni 2017, 17:00 uur. Alle aanvragen die later arriveren, kunnen niet 
meer meedoen aan deze competitie. De aanvrager is er verantwoordelijk voor dat 
RVO de verplichte stukken tijdig ontvangt.  

 
 
V:   Hoe ziet de commissie eruit?  
A:   De samenstelling van de adviescommissie wordt binnenkort bekend gemaakt. 
 
V:   Waar wordt de oproep gepubliceerd? 
A:   Op de website van RVO (www.sbir.nl) en op TenderNed. 
 
 
V Waar kan ik alle SBIR-formulieren vinden, inclusief de nieuwe SBIR-handleiding van 

januari 2017?  
A:   Alle SBIR formulieren staan op https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht 
  
V:   Hoe zit het met IP (intellectueel eigendom)? 
A: IP blijft bij de indiener. Zie ook paragraaf 4.2. uit de SBIR-Handleiding. 
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V:   Wanneer moet je een offerte voor Fase 2 indienen? 
A:   De partijen die fase 1 naar tevredenheid hebben afgerond en waarvan de conclusie 

is dat de innovatie haalbaar is, ontvangen van RVO een offerteverzoek voor Fase 2. 
De (voorlopige) planning is dat deze offertes uiterlijk 31 maart 2018 ingediend 
moeten worden.  

 
V:   Als de oproep wat anders zegt dan de handleiding, wat moet je dan doen? 
A:   De oproep is altijd maatgevend.  
 
V:   Komt er nog een informatiebijeenkomst? 
A:  Ja. Deze is op 13 juni 2017 van 15.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis van 

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