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1.
Situering van de 
oproep

De uitdaging: meer innovatie 
voor en door de overheid
Als organisatie uit de publieke sector word je geconfronteerd met heel wat 
uitdagingen. Je wil oplossingen vinden voor kleine of grote problemen. Je wil 
inzetten op duurzame en kwaliteitsvolle diensten en je wil vorm geven aan 
de toekomst van Vlaanderen.    

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) reikt je de hand en 

en diensten te ontwikkelen, te testen en aan te kopen.  

We lanceren een tweede oproep voor voorstellen voor PIO-trajecten. 
De uiterste indiendatum is 1 december 2017. 

Dit document licht toe wat je van PIO mag verwachten en hoe je een voorstel 
kan indienen.   

PIO HELPT DE DREMPELS OM INNOVATIE 
AAN TE KOPEN, WEG TE WERKEN



4

2.
Het PIO-aanbod

- onderzoek en ontwikkeling (O&O) die leiden tot een innovatieve oplossing 
(PCP);

- innovatieve oplossingen die op de markt beschikbaar zijn maar die nog 
gevalideerd moeten worden (PPI-plus).

Deze oproep richt zich niet tot de aankoop van innovatieve oplossingen die kant-
en-klaar op de markt beschikbaar zijn (PPI). 

We maken een onderscheid tussen de aankoop van:

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN NA ONDERZOEK & ONTWIKKELING

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN NA VALIDATIE
nieuw op de markt

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN
marktaandeel <20%

PIO
-advies

PCP

PPI-plus

PPI
PCP: Pre-Commercial Procurement
PPI: Public Procurement of Innovation
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In het voortraject
Het voortraject omvat de voorbereidingen in aanloop naar een op-
drachtdocument voor de ontwikkeling of aankoop van een innovatie-
ve oplossing. 

De begeleiding in het voortraject bestaat uit de inzet  van  mens-
kracht  en  expertise  van het PIO-team aangevuld met extra exter-

bijv. nuttig zijn om een marktconsultatie te laten uitvoeren, of om de  

uit te diepen. Hiertoe kunnen PIO-middelen ingezet worden à rato 
van 25.000 euro per project. 

Bij uitvoering van het project

PCP

-
ciering voor de aankoop van O&O-diensten. PIO en de aanvragende 
organisatie verdelen de O&O-kosten volgens een 50/50-verdeling. De 
middelen gaan dan rechtstreeks van PIO naar de uitvoerders van de 
O&O-opdracht. PIO treedt, in dit geval - net als de aanvragende or-
ganisatie - op als contractant in de overeenkomst met de uitvoerders. 
Let wel, ook de uitvoerders/leveranciers nemen in een PCP-project 
altijd een deel van de O&O-kosten op zich.

PCP-projecten zijn vaak grotere projecten waarvan de uitvoering twee 
tot drie jaar in beslag neemt. Er gelden geen maximumbedragen voor 

we 1.000.000 euro als indicatief maximum bedrag.

PIO KAN ZIJN MIDDELEN 

INZETTEN VOOR HET 

AANTREKKEN VAN 

EXTERNE EXPERTISE,  

MARKTCONSULTATIES OF BIJ 

DE VOORBEREIDING VAN EEN 

OPDRACHTDOCUMENT, VOOR DE 

AANKOOP VAN O&O-DIENSTEN 

EN HET OPZETTEN VAN 

VALIDATIEFASES. 

PIO-COFINANCIERING IS NIET 

MOGELIJK VOOR DE AANKOOP 

VAN DE WERKEN, PRODUCTEN 

OF DIENSTEN ZELF.  
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PPI-plus

Als het om de aankoop van een innovatieve oplossing gaat, verstrekt PIO 

50/50 verdeling van de kosten over de aanvragende overheidsorganisatie 
enerzijds en PIO anderzijds.

kosten voortvloeiend uit de opzet van een validatiefase, voorafgaand aan de 
aankoop van een innovatieve oplossing.

PPI 

In geval de innovatieve oplossing geen validering nodig heeft (PPI), biedt 

aankoopprocedure. 

Dergelijke aankoopprojecten komen niet in aanmerking binnen deze tweede 
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3.
Aanvraagprocedure

Doelgroep
Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteert onder 
de wet op de overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen 
thematische beperkingen. Ook consortia van organisaties kunnen samen 
een aanvraag indienen.

Indienen van de aanvragen
De overheidsorganisatie (of het consortium van partnerorganisaties) 
maakt een projectvoorstel op aan de hand van het PIO-aanvraagsjabloon 
beschikbaar op de PIO-website: www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.

Het projectvoorstel wordt in pdf-formaat aan PIO@ewi.vlaanderen.be 
bezorgd. De aanvragers ontvangen een bevestiging van indiening.
  
De uiterste datum voor indiening van projectvoorstellen is 1 december 2017 
(24u00). 
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Beoordelen van de aanvragen
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) beoordeelt de aanvragen en geeft advies 
aan de PIO-projectleider.

Op de PIO-website is een overzicht beschikbaar van de uitsluitings- en evaluatiecriteria die 
VLAIO als leidraad gebruikt om het project te beoordelen: 
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep.

Indien nodig, kan VLAIO bij de aanvragers bijkomende informatie opvragen.

Beslissing over de aanvraag
De PIO-projectleider beslist op basis van het advies van het Agentschap Innoveren &  
Ondernemen (VLAIO) over de ontvankelijkheid van het project. De aanvragers ontvangen 
het VLAIO-advies ter motivering van de beslissing. 

Indien de aanvraag onontvankelijk is, kan de aanvrager feedback bekomen van het  
PIO-team en desgewenst een aangepast projectvoorstel indienen bij een volgende oproep.

In principe is een derde oproep voor projectvoorstellen voorzien in het voorjaar van 2018.

Indien de aanvraag ontvankelijk is, kan de aanvragende overheidsorganisatie rekenen op 
begeleiding van het PIO-team bij het doorlopen van het volledige traject zowel het voor-
traject naar de aankoop als de uitvoering van het project zelf. 

De ontvankelijkheid binnen PIO geeft een engagement tot partnerschap en een principieel 

van de projecten wordt pas in een volgende fase beslist, met name op basis van de inhoud 
van de opdrachtdocumenten.
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4.
Hoe begin je eraan? 

Wanneer je als overheidsdienst of  consortium  van  overheidsdiensten een bepaalde  
uitdaging  hebt  en  deze  uitdaging  of  behoefte  denkt te kunnen invullen door de aan-
koop van een innovatieve oplossing, maak je best eerst en vooral werk van een correcte, 
voldoende precieze inschatting van de behoefte. 

De behoefte kan ingegeven zijn door: 
- een concreet probleem in de werking of dienstverlening van je organisatie;
- een nieuwe operationele nood omwille van bijvoorbeeld nieuwe regelgeving;
- een strategische beleidsdoelstelling op korte of lange termijn (een maatschappelijke 
uitdaging).

kan gebruikmaken van  interne  informele besprekingen, strategische workshops van het  
management of van focusgroepen, externe workshops of  bevragingen  van  eindgebrui-
kers en bootcamp-achtige initiatieven. Een innovatieagenda of roadmap waarin de organi-
satie, of het consortium van organisaties, zijn innovatienoden op midden- en lange termijn  

Het is uiterst belangrijk om de eindgebruikers en overige stakeholders te betrekken bij de 
behoeftebepaling en de behoefte aldus te ‘valideren’. De mate waarin je aan de verwach-
tingen van de eindgebruikers kan voldoen zal sterk bepalend zijn voor de kans op slagen 
van het innovatieproject.

Bij het beschrijven van de gewenste functionaliteiten van de oplossing formuleer je de 

naar voren kan schuiven.
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Preliminaire marktverkenning en 
opmaak van state-of-the-art
In de mate van het mogelijke doe je een  preliminaire  marktverkenning 
en verzamel je de beschikbare informatie over lopend onderzoek,  recent  
ontwikkelde   oplossingen,   actoren   op   de   markt, evoluties inzake  
normen en standaarden enzovoort. Je maakt een zorgvuldige state-
of-the-art op van het domein waarbinnen de gewenste oplossing zich  
situeert. Dit kan via diverse kanalen gebeuren, via literatuuronderzoek, 
internet, vakbeurzen, databanken (zoals onder meer inzake intellectuele 
eigendomsrechten), netwerking, en dergelijke.

Inschatting innovatief karakter en 
voorlopige keuze van aanpak
Op basis van de verzamelde informatie maak  je  een  eerste  inschatting  
van  het  innovatief  karakter  van de oplossing die je wil laten ontwikkelen 
of aankopen. 

We maken een onderscheid tussen:
- innovatieve oplossingen die nog onderzoek en ontwikkeling vereisen 

(PCP).
- innovatieve oplossingen die al bestaan maar nog validatie of be-

perkte aanpassingen in de gebruiksomgeving vereisen (PPI-plus);
- innovatieve oplossingen die kant-en-klaar-beschikbaar zijn op de 

markt maar die nog niet wijdverspreid zijn (< 20% marktpenetratie) 
(PPI);

PPI-plus-projecten.

informatie en de beschrijving van de behoefte zijn bevestigd.



CONTACT: 
Heb je vragen, dan kan je terecht op PIO@ewi.vlaanderen.be 
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Businesscase of meerwaarde

Je maakt duidelijk wat het belang is van het project en hoe de ‘businesscase’ 
eruit ziet. Wat is  de winst of meerwaarde die je hoopt te bereiken voor de 
eigen organisatie, voor andere organisaties, privaat of publiek, in binnen- 
en buitenland? Hoe verhouden de kosten zich ten opzichte van de baten, 
in de huidige versus de gewenste situatie? Wat zijn de belangrijkste risico’s 
en hoe kunnen zij de businesscase beïnvloeden? Is er een bijkomende 

Inzet en engagement van aanvrager

om een deel van de onderzoeks- en ontwikkelingskosten te dragen in een 
precommercieel project (PCP), of van de validatiefase bij de aankoop van 
een innovatieve oplossing (PPI-plus)? Je toont aan dat je over voldoende 
menskracht en expertise beschikt om het ontwikkelings- en aankooptraject 
te trekken of maakt duidelijk waarom je eventuele. bijkomende menskracht 
en expertise (extern) wil aantrekken. Je gaat na wat de gewenste timing is.
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6.
Meer info
Website
Wil je graag meer informatie over PIO? 
Ga dan naar www.innovatieveoverheidsopdrachten.be. 

Wil je inspirerende voorbeelden bekijken of wil je zien welke 
projecten in de eerste oproep van voorjaar 2017 geselecteerd 
werden? Neem dan eens een kijkje op onze website. 

Infosessie
Het  PIO-team organiseert op 16 oktober 2017 een infosessie in  
Brussel. Tijdens  de  infosessie geven we  informatie    over  de  
kenmerken van deze oproep, de evaluatieprocedure en -criteria, 
alsook nuttige tips voor de indiening van een aanvraag. 
Aansluitend op de infosessie heb je de mogelijkheid tot een 

een PIO-medewerker.

Je kan je inschrijven voor deze infosessie en bijhorende  ‘meet & 
greet’ via www.innovatieveoverheidsopdrachten.be.

Voorbesprekingen
Heb je een idee en wil je dat eens komen voorleggen? Neem 
dan contact op met het PIO-team op PIO@ewi.vlaanderen.be. 

De medewerkers zullen je graag voorthelpen. 

Niet alle begrippen die we in deze 
toelichting bij de oproep hanteren 
zijn door iedereen goed gekend. Via   
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be  
is een heldere beschrijving beschikbaar. 

5.
Begrippen- 
kader
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Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
Departement Economie, Wetenschap & Innovatie
Koning Albert II-laan 35 bus 10
1030 Brussel
PIO@ewi.vlaanderen.be
www.innovatieveoverheidsopdrachten.be 


