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Small Business Innovation Research Programma (SBIR) 

 

Inleiding & doel 

Het SBIR-programma is een aanbestedingsprogramma. De overheid wil hiermee het ontwikkelen 

van innovatieve producten en diensten stimuleren, die bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken. De projecten vinden plaats in opdracht van de overheid en 

worden aanbesteed via tenders waarop kan worden ingeschreven. Ook worden prijsvragen in de 

vorm van competities uitgeschreven binnen dit programma.  

 

Doelgroep 

Het SBIR-programma staat open voor alle bedrijven in de Europese Unie die zelf aan onderzoek 

en (product-)ontwikkeling doen. De overheid nodigt nadrukkelijk kleine bedrijven uit om in te 

schrijven. Echter, de regeling is niet uitgesloten voor grotere bedrijven. 

 

Procedure 

SBIR-thema’s worden aanbesteed via een zogenaamde SBIR-uitdaging waarop bedrijven een 

projectvoorstel kunnen indienen. Na beoordeling hiervan door RVO krijgen de beste concepten 

opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (SBIR fase 1). De bedrijven met de meest 

veelbelovende haalbaarheidsonderzoeksresultaten kunnen ontvangen een opdracht voor het 

ontwikkelen van de innovatie (SBIR fase 2). In SBIR fase 3 wordt van de innovatie een marktrijp 

product, proces of dienst gemaakt door het bedrijf zelf, zonder financiering vanuit SBIR. 

 

Voorwaarden fase 1 

� De uitvoering van SBIR fase 1 duurt niet langer dan 6 maanden. 

� Het indienende bedrijf voert minimaal 67% van de werkzaamheden zelf uit. 

� De belangrijkste onderzoeker dient voor minimaal 50% in dienst te zijn bij het 

indienende bedrijf, om te waarborgen dat het bedrijf zelf kennis opbouwt. 

 

Voorwaarden fase 2 

� De eerste fase is succesvol ingediend en afgerond. 

� De uitvoering van SBIR fase 2 duurt niet langer dan 2 jaar. 

� Het indienende bedrijf voert minimaal 50% van de werkzaamheden zelf uit. 

� De belangrijkste onderzoeker dient voor minimaal 50% in dienst te zijn bij het 

indienende bedrijf, om te waarborgen dat het bedrijf zelf kennis opbouwt. 

 

Recent zijn een aantal SBIR-oproepen geopend: 

 

1. Blockchain Energie Rotterdam 

 

Budget: € 400.000,- (fase 2) 

Sluitingsdatum: 28 augustus 2017 

Binnen deze oproep is de overheid op zoek naar innovaties die gebruik maken van 

blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen. De scope van 

deze oproep is breed: warmte, elektriciteit, waterstof of combinaties hiervan, voor of tussen 

industrie, bedrijven, huishoudens en elektrische voertuigen en luidt als volgt: stel een 

deeloplossing of niche voor waarin eerste innovaties en toepassingen haalbaar zijn, gezien stand 

der techniek, markt en beschikbare budgetten. 
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Small Business Innovation Research Programma (SBIR) 

 

2. Gegevenslandschap 

 

Budget: € 250.000,- (fase 1, fase 2 is nog onbekend) 

Sluitingsdatum: 31 augustus 2017 

 

De SBIR-oproep ‘Gegevenslandschap’ daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen met 

oplossingen voor goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en 

organisaties (focus op gegevensgebruik). Het gaat hierbij concreet om de volgende 4 thema’s: 

 

� Data virtualisatie 

� Persoonlijk Data Management (evt. met block chain) 

� Technisch zichtbaar maken van registraties 

� Logging en monitoring van gegevensgebruik 

 

3. Blockchaintoepassingen Groningen 

 

Budget € 250.000,- (fase 1) en € 250.000,- (fase 2) 

Sluitingsdatum: 28 juni 2017 (fase 1) 

 

De SBIR-oproep 'Blockchaintoepassingen met publiek belang in de praktijk gebracht in 

Groningen' daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen op het gebied van 

blockchaintechnologie, die onder andere (semi) publieke organisaties kunnen gebruiken. De 

overheid is daarbij een mogelijke (maar geen exclusieve) inkoper. Ook moet helder zijn dat juist 

de blockchainprincipes tot een grote impact leiden. 

 

De provincie Groningen kent een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. De oproep legt de 

nadruk op 3 thema’s: 

� Gezondheid 

� Zekere, schone en efficiënte energie 

� Uitvoeren van taken van publieke of semipublieke organisaties 

 

 


