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DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 
 
 
 
 

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING 
 

 

 

 

Betreft:  Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten –nieuwe oproep  
voor projectvoorstellen. 
 
 
 
 
 
1. Situering 
 
De Vlaamse Regering heeft op 22 maart 2019 haar goedkeuring gehecht aan de verzetting van het 
Programma ‘Innovatieve Overheidsopdrachten’ tot eind 2023. Doel van het programma is de enorme 
koopkracht van de overheid meer strategisch in te zetten voor innovatie en zo bij te dragen tot een 
performante overheid, tot competitieve ondernemingen en tot oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen.  
 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten wil zijn doel bereiken door enerzijds de 
overheidsorganisaties, en in het bijzonder de aankopers en het management te informeren en te 
sensibiliseren over de mogelijkheden die overheidsopdrachten voor innovatie bieden. Anderzijds 
willen we een partnerschap aangaan met de overheidsorganisaties die via een aankooptraject een 
innovatieve oplossing willen laten ontwikkelen of valideren. Het partnerschap houdt in dat het 
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten expertise en cofinanciering inbrengt.  
De oproepen voor voorstellen die we lanceren hebben betrekking op dergelijke, meer risicovolle 
aankooptrajecten.   
 
Nu het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten opnieuw een langere termijn perspectief heeft 
is er een nieuwe oproep voor projectvoorstellen gelanceerd, Tijdens de eerste pilootfase werden reeds 
drie dergelijke oproepen uitgevoerd. Deze hebben geleid tot een 50-tal innovatie-projecten.   
 
 
 
2. Modaliteiten van de oproep voor voorstellen van 2019 
 
De basisprincipes voor deze oproep zijn dezelfde gebleven als voor de vorige oproepen. Ze worden 
hier nog eens op een rijtje gezet.  
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Doelgroep 
Alle overheidsorganisaties uit de publieke sector in Vlaanderen die ressorteren onder de wet op de 
overheidsopdrachten kunnen een aanvraag indienen.  De concrete behoefte die de 
overheidsorganisatie identificeert kan zijn oorsprong vinden in :  
- Het oplossen van een probleem in de werking of dienstverlening;  

- Het invullen van nieuwe operationele noden omwille van bijvoorbeeld nieuwe regelgeving;  

- Het tegemoet komen aan korte of lange termijn strategische beleidsdoelstellingen.  

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvragende organisatie om de behoefte nauwgezet te 
beschrijven en de relevantie ervan na te gaan.  
 
Indienen en beoordelen van aanvragen 
Als eerste stap levert de overheidsorganisatie (of een consortium van verschillende partners) 
informatie over het geplande initiatief. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen beoordeelt de 
aanvragen en geeft advies aan de projectleider van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. 
De beoordeling gebeurt volgens volgende criteria :  
1. Passen de doelstellingen van de aanvraag in het kader van het Programma Innovatieve 

Overheidsopdrachten? 

2. Wat is de relevantie en potentiële impact van het project ?  

3. Is de kwaliteit van de voorgestelde aanpak voldoende ?  

 
Begeleiding van trajecten 
Als de aanvraag voldoende scoort op de hierboven vermelde criteria kan de aanvragende 
overheidsorganisatie rekenen op begeleiding bij het doorlopen van het volledige aankooptraject.  
Deze begeleiding bestaat uit de inzet van de menskracht en expertise van het team van het 
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten aangevuld met extra expertise, al dan niet extern 
ingehuurd, volgens de noden van het specifieke project.  
 
Cofinanciering van trajecten 
De ontvankelijkheid binnen het programma geeft enkel een principieel engagement tot cofinanciering 
van het project. Over de cofinanciering wordt pas in een volgende fase beslist, met name op basis 
van de inhoud van de opdrachtdocumenten en finaal bij de toewijzing van de opdrachten.   
 
Er kan cofinanciering worden verstrekt voor de aankoop van O&O-diensten. De aanvragende 
organisatie en het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten delen de financieringskosten 50/50 
van de aankoop van de O&O-diensten.  Ook de uitvoering van validering en testtrajecten kunnen in 
aanmerking genomen worden voor cofinanciering.  
 
Financiële middelen  
In totaal is er voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten jaarlijks 5 mio euro beschikbaar 
op het Hermes-fonds.   
 
Timing en info  
De uiterste indiendatum voor het indienen van projectvoorstellen is 14 juni 2019. Voor wie meer tijd 
nodig heeft is er ook een tweede indiendatum voorzien op 13 december 2019.   
 
Voor de potentiële aanvragers is een informatiepakket beschikbaar dat alle nodige toelichting geeft 
en een contactpunt waar men terecht kan met vragen. Deze info is beschikbaar via de website 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep-tot-projectvoorstellen  
 
  

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/oproep-tot-projectvoorstellen
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Juridisch kader 
Op 23 februari 2018 gaf de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het Besluit van de 
Vlaamse regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van 
overheidsopdrachten.    
 
Infosessies 
 
Om iedereen de kans te geven kennis te maken met de nieuwe PIO-oproep zijn er van woensdag 24 
april tot en met dinsdag 30 april infosessies georganiseerd in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden: 
  

- woensdag 24 april om 14:00 in het VAC van Gent 
- donderdag 25 april om 13:30 in het VAC van Brugge 
- vrijdag 26 april om 09:30  in het VAC in Leuven 
- maandag 29 april om 13:30 in het VAC van Antwerpen 
- dinsdag 30 april om 13:30 in het VAC van Hasselt 

 
Inschrijven kan via:  
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuws/pio-komt-naar-de-provincies  
 
  
 
 
 
 
 
 

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Philippe MUYTERS 

 
 

http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/pio-oproep-2019-infosessie-gent
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/pio-oproep-2019-infosessie-brugge
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/pio-oproep-2019-infosessie-leuven
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http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/pio-oproep-2019-infosessie-hasselt
http://innovatieveoverheidsopdrachten.be/nieuws/pio-komt-naar-de-provincies

