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V:

A:

In het aanbiedingsformulier voor een SBIR-aanvraag staat dat er voor fase 2 ook een
businessplan ingediend moet worden; dit staat niet in de oproep. Is een businessplan
indienen verplicht?
Ja, het businessplan behoort tot de offerte.

V:
A:

Hoe zit het met IP (intellectueel eigendom)?
IP blijft bij de indiener (De opdrachtnemer behoudt het intellectueel eigendom). RVO
publiceert uw offerte niet. Indien u een opdracht krijgt vragen we u om een openbare
samenvatting te maken voor op onze website etc. De opdrachtgever(s) verwerven de
volgende rechten:
Het recht de resultaten te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
Het recht op het gebruik van de kennis, zonder betaling van licentiekosten.
Het recht de kennis openbaar te maken als hij dat nodig acht in het kader van
het algemeen belang.
De mogelijkheid om de onderneming te verplichten om onder redelijke
voorwaarden licenties te verstrekken aan derden.

V:
A:

Hoe zit het dan met de verrekening van de BTW?
De offerte is altijd maximaal het in de oproep genoemde bedrag inclusief BTW. Een
bedrijf kan over verrekening zelf afspraken maken met de belastingdienst. RVO.nl is
daar geen partij in.

V:

In de oproep wordt onder ‘Economisch perspectief’ gesproken over de mogelijkheid
een use-case te starten in een latere fase. Wat moet ik aanbieden?
Je biedt nu aan in je 1e offerte om een prototype te realiseren en in voorkomende
gevallen (op uitnodiging!) een 2e offerte om het prototype in praktijk te beproeven. In
beide offertes dien je een doorkijk te geven waarin je aangeeft in hoeverre het
mogelijk is een use-case te realiseren.

A:

V:
A:

Waarom is er gekozen voor een generieke uitvraag en is de uitvraag niet specifiek
casegericht?
Dit is om ondernemers de ruimte te laten. Er zit een grote vrijheidsgraad in.
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V:
A:

V:

A:

Technische haalbaarheid is belangrijk. Moet de voorgestelde innovatie volledig nieuw
zijn of mag het ook van de plank zijn?
De voorgestelde innovatie moet echt volledig nieuw zijn. Onder ‘nieuw’ verstaan we
in het kader van SBIR onder andere ook een nieuwe toepassing of toepassing in een
nieuwe context (van bestaande technieken).
In het SBIR Model Projectplan fase 2, paragraaf 1, ‘managementsamenvatting’
(maximaal 1000 woorden) staan kopjes die verder niet in de stukken terugkomen,
zoals ‘Conclusies haalbaarheidsonderzoek’.
Aangezien de samenvatting kan dienen als enige beoordelingsinformatie, adviseren
we daar veel aandacht aan te besteden. Onder Conclusies haalbaarheidsonderzoek
kunt u aangeven wat u eventueel reeds onderzocht hebt.

V:
A:

Mag één ondernemer verschillende offertes indienen?
Ja, meerdere offertes mogen door één bedrijf worden ingediend. Van belang is dat
de ondernemer over voldoende capaciteit en know-how beschikt om meerdere
projecten uit te voeren. De projecten moeten wel los van elkaar te realiseren zijn en
de onderdelen van de projecten kunnen maar 1 keer betaald worden.

V:
A:

Hoe verhoudt deze oproep zich tot die van in Groningen?
Beide oproepen staan los van elkaar.

V:

SBIR staat voor small business. Betekent dat de oproep slechts openstaat voor
MKB?
Neen, Alle natuurlijke personen én rechtspersonen voor zover ingeschreven in het
handelsregister en dus voorzien van een KvK-nummer mogen indienen.

A:

V:
A:

In hoeverre moet de scope Rotterdam gericht zijn?
De scope is regionaal op de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Energie-issues in
de Haven en in het Westland vallen binnen de geografische scope.

V:

Waarom is gekozen om te beginnen bij fase 2 (prototypeontwikkeling) en niet bij
fase1 (haalbaarheidsonderzoek)? Is er een voortraject geweest?
Er is geen voortraject geweest: Fase 2 staat open voor iedereen. Aangezien er al
veel onderzocht is en ook gezien de tijd en het budget is er voor gekozen direct een
oproep voor fase 2 te doen met daaraan gekoppeld de mogelijkheid van een
praktijkproef.

A:
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V:
A:

Is er een restrictie aan het aantal MB’s van de offerte?
De server van RVO.nl kan maximaal 10 MB aan. Gebruik meer mails, wetransfer
o.i.d. De video-pitch bij voorkeur in mp4 en niet in een link.

V:
A:

Hoe moet de Vlog (de video-pitch) er uit zien?
De vlog vervangt de pitch die je voor de adviescommissie zou hebben gehouden.
Het gaat dus om het kernachtig weergeven van het voorstel. De vorm is vrij, het gaat
om de inhoud.

V:
A:

Wie zitten er in de Adviescommissie?
Het is niet toegestaan om contact over SBIR op te nemen met leden van de
adviescommissie; dit kan uitsluiting tot gevolg hebben. De Adviescommissie bestaat
uit de volgende leden :
Prof. dr. Ad van Wijk – TU Delft: Future Energy Systems
Michiel van den Berge – Stedin: Business Innovation Consultant
Arash Aazami – Kamangir: Entrepreneur
Dr. Zeki Erkin- TU Delft : Gespecialiseerd in Cryptografie & Blockchain
Nader te benoemen functionaris – Gemeente Rotterdam

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