1e Nota van Inlichtingen SBIR Nieuwe Technologie voor Inclusie en
Leven Lang Leren
Versie 1.1. Datum: 5 oktober 2020

Deze nota bevat de vragen die tijdens de informatiebijeenkomst zijn gesteld en via e-mail zijn binnengekomen met de
antwoorden die daarop zijn gegeven of naderhand geformuleerd zijn.
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Antwoord

1.

Is de tekst van de oproep ook in Engels?

Nee, alleen in het Nederlands.

2.

Waar vind ik de meest recente informatie over de SBIR?

De meest up-to-date informatie vindt u op
https://mijn.rvo.nl/sbir-innovatie-in-opdracht

3.

Kan ik het projectplan ook in een andere taal inleveren?

4.

Mag ik in het voortraject (vóór fase 1) contact opnemen met
RVO, BZK of de beoordelingscommissie?

Alle offertedocumentatie moet in het Nederlands worden
aangeleverd. (Alleen het businessplan fase 2 mag in het Engels.)
Het is niet toegestaan om inhoudelijke vragen te stellen aan de
leden van de beoordelingscommissie tijdens het voortraject. Hier
dient de informatiebijeenkomst voor en deze Nota van
Inlichtingen. Wel kunnen per mail via sbir@rvo.nl vragen worden
gesteld tot 10 dagen voor de sluiting van de oproep (19 oktober
2020).

5.

Moet men bij het sluiten van de oproep zowel de documenten
voor Fase 1 als ook de videopitch aanleveren?

6.

Welke stukken moeten worden ingediend?

Contact met leden van de beoordelingscommissie kan tot
uitsluiting van deelneming leiden.
Ja, uiterlijk 19 oktober 2020 om 13:00 moeten de documenten
zoals genoemd in de oproep bij RVO binnen zijn.
U moet het volgende aanleveren: een ingevuld en ondertekend
SBIR-formulier, een projectplan, een begroting, een
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managementsamenvatting en een video-pitch in mp4-formaat 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.

7.

Hoe moet worden ingediend, per E-loket?

Nee indienen kan 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 Wetransfer 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 19 oktober 2020, 13:00 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.
Ja dat mag, zolang het om een publieke organisatie gaat.

8.

Mag de proeftuin ook een internationale scope hebben?

9.

Ja het is mogelijk om op één van de thema’s in te schrijven.

10.

Is het de bedoeling dat we op beide thema's inschrijven of is
één van de thema's ook mogelijk?
Moet er BTW worden afgedragen?

11.

Dienen de kosten te worden gespecificeerd?

Ja, de kostenopbouw moet duidelijk uit de offerte blijken.
(SBIR Model Projectplan fase 1 paragraaf 7.)

Ja, het is een opdracht en het maximum bedrag is inclusief BTW.
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12.

Wie zijn de leden van de beoordelingscommissie?

Jan-Willem Hiddink (RVO)
Gerwin Woelders (IG&H Consulting)
Arnold Smeulders (ICAI, UvA)
Gijs de Vries (oa NGL International, Erasmus MC, TNO)

13.

Wat zijn de specifieke selectie/ beoordelingscriteria?

De beoordelingscriteria staan in de SBIR-oproep onder 4 en in de
handleiding

14.

Mag ik meerdere voorstellen indienen?
Ja, u mag meerdere voorstellen indienen in fase 1. Van belang is
dat de voorstellen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen
worden uitgevoerd. Ieder voorstel moet op zichzelf staan als
afgerond geheel.
Daarnaast moet het aantal voorstellen dat één partij indient wel in
verhouding staan tot de capaciteit en de expertise van de
aanbiedende partij (of consortium).
Als ondernemer mag je deelnemen in verschillende consortia. Ja,
u mag meerdere voorstellen indienen in fase 1. Van belang is dat
de voorstellen onafhankelijk van elkaar moeten kunnen worden
uitgevoerd. Ieder voorstel moet op zichzelf staan als afgerond
geheel.
Daarnaast moet het aantal voorstellen dat één partij indient wel in
verhouding staan tot de capaciteit en de expertise van de
aanbiedende partij (of consortium).
Als ondernemer mag je deelnemen in verschillende consortia.
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15.

Kan ik alleen voor fase 2 een offerte indienen?

Nee. Alleen deelnemers aan fase 1 kunnen een uitnodiging
ontvangen om voor fase 2 een offerte in te dienen.

16.

Wat verstaan jullie onder publieke organisaties?

17.

Wanneer krijg je de bonuspunten?

18.

Wanneer is een offerte ingediend?

19.

Wat moet je vertellen in je vlog?

20.

Ik heb (nog) geen geschikte proeftuin. Wat nu?

21.

Ik wil graag weten of mijn voorstel inhoudelijk past bij de
gestelde maatschappelijke vraag, kunt u mij daar uitsluitsel
over geven?

Met publieke organisaties bedoelen we aanbestedingsplichtige
organisaties en not-for profit organisaties die publieke taken
oppakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld publieke
onderwijsinstellingen, academische ziekenhuizen, gemeentes,
provincies, waterschappen, bibliotheken etc
Als je in fase 1 al een samenwerkingsovereenkomst hebt met een
overheidspartij met een geschikte proeftuin. Ook wanneer deze
samenwerking in wording is kan je daar enkele punten voor
krijgen. Alleen de organisatie duidelijk op het oog hebben,
geplande gesprekken of gaande discussie levert beduidend
minder punten op. Middels een overeenkomst of een Letter of
Intent kan de publieke partij met een proeftuin aantonen dat ze
mee willen doen.
Op het moment dat de RVO de offerte heeft ontvangen. Het
advies is om niet te wachten met indienen tot de laatste dag. De
offerte moet bij RVO binnen zijn op maandag 19 oktober 2020 om
13.00 uur.
Je moet daarin vertellen wat je aan de commissie zou vertellen als
je voor hen een pitch zou houden. Het is ter ondersteuning van de
offerte.
U kunt een mail sturen aan sbir@rvo.nl met daarin een
omschrijving van wat voor soort proeftuin u zoekt. Wanneer we
een organisatie kennen die zich leent voor een proeftuin, dan
kunnen we u daarmee in contact brengen. In fase 1 is de
proeftuin overigens niet verplicht.
U kunt terugkoppeling krijgen of uw idee naar het oordeel van
RVO/BZK past binnen de SBIR-uitdaging. Hiertoe kunt u een
beknopte beschrijving (max. 1 A4) per e-mail voorleggen. Uw idee
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22.

Is het vereist om AI en blockchain te gebruiken in de
oplossing?

en de terugkoppeling worden niet opgenomen in de Nota van
inlichtingen.
Het is vereist om AI of blockchain te gebruiken (hoeft dus niet
beide).

23.

Krijgen wij deze presentatie?

Nee. Mocht u ze willen hebben, stuur dan een mail naar
hermanjan.verlaan@rvo.nl

24.

Heeft het de voorkeur om met een commercieel bedrijf te
werken of bijvoorbeeld een Stichting?

25.

Kunnen jullie voorbeeld geven van een AI en een Blockchain
toepassing die momenteel worden gebruikt om een Leven Lang
leren en Inclusie te stimuleren?

Alle SBIR-competities zijn gericht op ondernemingen met
onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit. Ook stichtingen,
verenigingen, corporaties en startende ondernemers kunnen
meedoen. Alle organisaties, ook die zonder winstoogmerk, moeten
duidelijk aangeven hoe zij de resultaten op de markt willen
brengen. Zie ook 2.3 van de SBIR-handleiding voor ondernemers.
Een goed voorbeeld van een Blockchain toepassing op het gebied
van een leven lang ontwikkelen is de career wallet.
https://dutchblockchaincoalition.org/nieuws/dbc-use-case-careerwallet en AI kan op vele manieren ingezet worden. Er zijn
toepassingen in ontwikkeling die adviseren bij schoolkeuzes.

26.

Waarom is technologie het uitgangspunt (oplossing) en niet
een probleem?

Verder verwijzen we u hiervoor naar de oproeptekst en de
presentatie die is gegeven tijdens de informatiebijeenkomst.
De maatschappelijke thema’s ‘Inclusie en empowerment’ en ‘Een
leven lang leren en ontwikkelen’ zijn het uitgangspunt van de
oproep. We willen een oplossing met de sleuteltechnologie zoals
benoemd in de oproep (AI en/of Blockchain), omdat we de
potentie van deze technologieën zien voor deze vraagstukken en
BZK en EZK stimuleren de ontwikkeling van deze technologieën
Voor maatschappelijke vraagstukken, zie daarvoor ook het
strategisch actieplan Artificial Intelligence.
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Kunt u iets meer informatie geven over "Scholing binnen crisisen herstelpakket'?

Het aanvullend sociaal pakket kent vier onderdelen: 1) intensieve
ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk; 2) scholing en
ontwikkeling voor behoud van werk; 3) bestrijding van
jeugdwerkloosheid en 4) aanpak van armoede en schulden. Het
tweede deel, scholing en ontwikkeling van behoud van werk, is
het meest gerelateerd aan leven lang leren/ontwikkelen. Binnen
dat onderdeel zijn een drietal routes te onderscheiden waar geld
voor beschikbaar komt in 2021:
o

o
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Kunnen individuen een beroep op doen:
▪

loopbaan- en ontwikkeladviezen.

▪

financieren van scholing (cursussen en
trainingen) bij (dreigende) werkloosheid

Kan de werkgever een beroep op doen:
▪

stimuleren van intersectorale scholing door
mkb-werkgevers in krapte- en tekortsectoren
subsidie te verlenen bij het aannemen en
omscholen van een nieuwe medewerker

▪

versterking basisvaardigheden:
scholingstrajecten in basisvaardigheden (taal,
rekenen en digitale vaardigheden) die
werkgevers kunnen aanvragen.
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o

Kunnen sectorale samenwerkingsverbanden een
beroep op doen: Aan werkenden die hun baan dreigen
te verliezen kunnen samenwerkingsverbanden van
sectoren, sociale partners, O&O fondsen en andere
betrokkenen via een subsidieregeling met
cofinanciering maatwerktrajecten aanbieden. De
maatwerktrajecten kunnen voorzien in scholing, maar
ook in bredere arrangementen gericht op doelgerichte
ondersteuning van werkenden: ontwikkeladvies, EVC
en begeleiding naar ander werk in beroepen en
sectoren waar kansen liggen

28.

Zijn er verder nog voorwaarden aan bedrijven die meedoen
(rechtsvorm, aantal mensen in dienst etc)?

U vindt nadere informatie hierover in de SBIR-handleiding onder
10.1 (Eisen aan partijen).

29.

Moet de voorgestelde oplossing zowel dienen voor het thema
digitale inclusie en een leven lang leren of mag het voor een
van de thema's dienen.
Is een bv ziekenhuis als semi overheid een overheid?

Het mag een voorstel zijn voor één van beide thema’s.

31.

Kan het begrip proeftuin verder uitgelegd worden, wat zijn de
eisen hieraan?

32.

Waarom wordt de aanname gedaan dat blockchain of een
toepassing van AI (Machine Learning) de problemen gaat
oplossen?

Binnen de proeftuin kan de ondernemer het prototype ontwikkelen
en toetsen in de praktijk. De proeftuin moet bij een organisatie in
de publieke sector zijn. De ondernemer is zelf verantwoordelijk
voor het vinden van een proeftuin die past bij het product, proces
of dienst dat wordt ontwikkeld. U kunt een omschrijving van de
door u gewenste proeftuin wel aan ons voorleggen. Zie vraag 20.
We willen de innovatiekracht in het publieke domein stimuleren.
AI en Blockchain zijn twee sleuteltechnologieën, waarvan we
verwachten dat deze tot innovaties kunnen leiden op genoemde

30.

Alleen de universitair medisch centra

7 van 10

Vraag

Antwoord
thema’s. Het is aan de ondernemers om hiervoor met goede
voorstellen te komen.
Een proeftuin is niet verplicht voor fase 1. Zie verder ook vraag
20.

33.

Het is kort dag om een proeftuin te regelen, is dit realistisch?

34.

Wordt de lijst van deelnemers aan dit webinar gedeeld, om
samenwerking te bevorderen?

In verband met de AVG wordt dit niet gedeeld.

35.

Worden er alleen technische oplossingen verwelkomd of ook
sociaal economische ideeën en oplossingen?

36.

Gezien het gericht is op AI en Blockchain, is de
beoordelings/adviescommissie in zijn geheel hierin
gespecialiseerd?

Een goede probleemanalyse van de maatschappelijke vraag zou
het uitgangspunt moeten zijn van uw voorstel. De oplossing moet
inderdaad ofwel AI ofwel Blockchaintechnologie benutten.
Zie ook vraag 12. De commissieleden hebben diverse
achtergronden, waaronder kennis over de maatschappelijke
thema’s, technologie en ondernemerschap.

37.

Is er cofinanciering nodig? (in uren en/of geld)

Nee. SBIR betreft een opdracht.

38.

Moet het product/dienst waarmee je inschrijft al een bestaand
iets zijn of kan je dit juist ook ontwikkelen tijdens het
haalbaarheidsonderzoek?

Het product of de dienst moet niet bestaand zijn. Het moet nieuw
zijn of het is een bestaand product/proces/dienst dat wordt
toegepast in een nieuwe context.

39.

Wat als AI/Blockchain niet de beste oplossing voor het
probleem blijkt te zijn?

Dat zou een conclusie kunnen zijn van uw haalbaarheidsstudie. U
krijgt dan geen offerteverzoek voor fase 2.

40.

Wanneer is het juiste moment om het octrooi aan te vragen in
deze challenge?

Octrooi vraag je aan op een nieuwe technische vinding. Je mag
hiermee dan nog op geen enkele manier in de openbaarheid zijn
geweest. Check de website van Octrooicentrum Nederland voor
informatie hierover of neem contact op. Octrooicentrum kan je
helpen met het maken van de juiste keuze.
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41.

Waarom octrooi aanvragen, bevordert dit de samenwerking?

42.

Wat is de mate van relevantie van het octrooionderzoek i.r.t.
het indienen van een voorstel? Is dit een tip vanuit het
RVO/BZK ter bescherming van de ondernemer?

Een relevant octrooi helpt niet alleen je vinding te beschermen
maar kan ook van strategisch belang zijn. Bijvoorbeeld voor
financiering of het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Het is niet verplicht om een octrooi te hebben/aan te vragen. Het
zoeken in de octrooidatabase kan inspirerend zijn voor mogelijke
oplossingsrichtingen voor technische knelpunten.

43.

Is er begeleiding om octrooiaanvraag te doen of moet je dit
meenemen - calculeren in fase 1?

44.

Is een octrooibaar product een vereiste voor de tender?

45.

Kunt u voorbeelden geven van maatschappelijke problemen.

46.

Is er een voorkeur voor octrooi-aanvragende innovaties t.o.v.
bijvoorbeeld open-source software?

47.

Wie is/zijn de beoogde afnemer(s) van het eindproduct:
rijksoverheid/semi-overheid of andere partijen?

48.

Waar houdt het auteursrecht/copyright op en waar begint dan
het octrooirecht?

Een octrooiaanvraag moet je zelf doen of bij voorkeur door een
octrooigemachtigde laten doen. Als je een octrooi aanvraag
overweegt neem dan tijdig contact op met Octrooicentrum NL. De
kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een octrooi
vallen buiten de scope van de SBIR.
Nee, dit is geen vereiste.
In de oproep vindt u voor beide thema’s ontwikkelingen en
aanknopingspunten. Daarnaast zijn in de presentatie nog
aanvullende onderwerpen genoemd.
Nee. U moet wel onderbouwen hoe u geld gaat verdienen met uw
ontwikkeling (criterium Economisch Perspectief).
Uw product moet in elk geval potentieel door overheden en semioverheden kunnen worden gekocht en toegepast. Daarnaast zijn
andere potentiele inkopers ook mogelijk.
Auteursrecht heeft u altijd automatisch. Octrooirecht moet u
aanvragen, maar dit kan dus naast elkaar bestaan
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Voor inspiratie kan gekeken worden naar Missies voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid:
https://www.topsectoren.nl/missiesvoordetoekomst/documenten/kamerstukken/2019/april/29-04-2019/missiedocument
Quick Scan:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/08/quick-scan-in-de-publieke-dienstverlening
Brochure ‘Bescherm uw digitale innovaties’
Link opnemen
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