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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.

Mag ik een voorstel in het Engels indienen?

4.

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

Ja, in tegenstelling tot wat normaal gesproken geldt bij een SBIRoproep, mag u bij deze oproep uw voorstel in het Engels indienen.
De documentatie (zoals de oproep) en communicatie en de
feedback die u op uw voorstel krijgt zijn echter alleen in het
Nederlands beschikbaar.
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 (3 oktober
2022).

5.

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

Contact met leden van de beoordelingscommissie kan tot
uitsluiting van deelneming leiden.
Ja, uiterlijk 3 oktober 2022 om 13:00 moeten de documenten en
de videopitch zoals genoemd in de oproep bij RVO binnen zijn.

6.
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Welke stukken moeten worden ingediend?

U moet het volgende aanleveren:

1.
2.
3.
4.

een online ingevuld en ondertekend SBIR-formulier;
een projectplan inclusief begroting;
een managementsamenvatting en;
een video-pitch van maximaal 3 minuten.

Let op! Bij een groot aantal offertes 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
videopitch aan te leveren.

7.

Hoe moet worden ingediend, per E-loket?

Nee indienen van een offerte kan niet per E-loket maar wel via het
webformulier op SBIR innovatie in opdracht - Klantportaal-Site |
mijn.rvo.nl
Grote bijlagen (bijvoorbeeld de verplichte vlog) kunt u eventueel
apart sturen per e-mail. U kunt een link ontvangen voor het
beveiligd sturen van grote bestanden door een mail te sturen aan
sbir@rvo.nl.
Let op: Offertes inclusief de video-pitch moeten in ieder geval bij
RVO ontvangen zijn voor 3 oktober 2022, 13:00 uur. Alle offertes
die later arriveren, kunnen niet meer meedoen aan deze
competitie. De indiener is er verantwoordelijk voor dat RVO de
verplichte stukken tijdig ontvangt.
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8.

Moet er BTW worden afgedragen?

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

9.

Kan een samenwerkingsverband een voorstel indienen?

We verwachten dat één partij in de lead is en een voorstel indient.
Deze partij kan met andere partijen samenwerken als
onderaannemer. En dat is vaak ook verstandig omdat u zo kunt
zorgen dat de juiste expertise aan boord is.

10.

Wie zijn de leden van de beoordelingscommissie?

Dit wordt later bekend gemaakt. Het streven is dit uiterlijk 29
augustus bij de tweede informatiebijeenkomst te publiceren.

11.

Wat zijn de specifieke selectie/ beoordelingscriteria?

De beoordelingscriteria staan in de SBIR-oproep onder 4 en in de
handleiding. Let er ook op dat u aan de randvoorwaarden voldoet
(Zie de oproep onder 1).

12.

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).

13.

Wat verstaan jullie onder publieke organisaties?

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.
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14.

Wanneer krijg je de bonuspunten?

15.

Is het vereist om bewijs toe te voegen van betrokkenheid van de
samenwerkingspartners, bijvoorbeeld middels een letter of
support? O.a. om de samenwerking in een proeftuin aan te
tonen?

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.
De bewijzen van samenwerking zijn niet verplicht.

Zo ja, kan dit het beste als extra bijlage worden geupload of op
andere wijze?

Zie ook onder 14 over de meerwaarde van een
samenwerkingsovereenkomst met de proeftuin.
Samenwerkingsovereenkomsten/LOI’s, die uw voorstel
ondersteunen kunt u als bijlagen bij uw voorstel uploaden.

Zo nee, is het wel van meerwaarde voor de beoordeling van het
voorstel om bewijs toe te voegen van de betrokkenheid van de
samenwerkingspartners of voegt dit niets toe?

16.

Wanneer is een offerte ingediend?

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 3 oktober 2022 om
13.00 uur.
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17.

Wat moet je vertellen in je vlog?

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.

18.

Is er een lijst van proeftuinen beschikbaar?

Nee. Welke proeftuin voor uw ontwikkeling het meest geschikt is,
kunt u het beste zelf beoordelen. Voorbeelden van projecten met
proeftuinen uit eerdere projecten kunt u vinden op de SBIRwebsite. Ook kunt u bijvoorbeeld kijken naar het Smart Citiesnetwerk: https://www.g40stedennetwerk.nl/themagroep/smartcities
Tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 29 augustus zullen
we ook nadrukkelijk overheidsorganisaties en potentiële
proeftuinen uitnodigen. Er is daar de mogelijkheid om te
netwerken met deze organisaties.
En tot slot kunt als u een proeftuin zoekt 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.

19.

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

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
en de terugkoppeling worden niet opgenomen in de Nota van
inlichtingen.

20.

Is het mogelijk om de SBIR-opdracht te combineren met een
subsidie?

Het is mogelijk om financiering of subsidie te vragen voor
onderzoek aanvullend op of naast een SBIR-project. Daarbij geldt
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dat de SBIR alleen de reële kosten vergoedt waar geen subsidie
tegenover staat of heeft gestaan. Wel kan de SBIR-opdracht
gecombineerd worden met WBSO. Zie ook de SBIR-Handleiding
onder 2.4.

21.

Wat is de link naar het dataportaal van NSO?

www.satellietdataportaal.nl

22.

Moet de (training)data bij voorhand aanwezig/toegankelijk
zijn?

Het hangt van het projectvoorstel af. Wanneer datasets nodig zijn
tijdens het haalbaarheidsonderzoek dan is de
aanwezigheid/toegang van data noodzakelijk anders niet.
Het kan ook onderdeel zijn van de haalbaarheidsstudies om te
onderzoeken of trainingsdata aanwezig of toegankelijk zijn.

23.

Valt het gebruik van camerabeelden onder sensoring op de
grond?

Ja, dit valt daar onder. Remote sensing in de hele pijler is
onderdeel van deze SBIR-oproep.

24.

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

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 ook vraag
18.

25.

Is er co-financiering nodig? (in uren en/of geld)

Nee. SBIR betreft een opdracht.

26.

Mag het product/dienst/de AI waarmee je inschrijft al een
bestaand product zijn of moet het helemaal nieuw zijn?

Het product of de dienst moet nieuw zijn óf het is een bestaand
product/proces/dienst dat wordt toegepast in een nieuwe context.
Daarbij moet er nog wel sprake zijn van Onderzoek en
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ontwikkeling (zie definities over wat daar wel en niet onder valt in
de SBIR-handleiding onder 10.2).

27.

Ondanks het aantonen van de haalbaarheid is het risico
aanwezig dat een innovatie tijdens uitvoer van fase 2 mislukt.
Hoe wordt hiermee omgegaan gezien het een opdracht betreft
met een resultaatverplichting?

Deels dient fase 1 om de belangrijkste haalbaarheidsvragen te
beantwoorden. Mocht daar uit komen dat het project niet haalbaar
is, dan ontvangt u geen offerteverzoek voor fase 2. Mocht het
ondanks dat in fase 2 toch niet goed lopen, dan gaan we daarover
in gesprek. Uitgangspunt is daarbij dat er wel een prototype ligt
aan het eind van fase 2.
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