Deel 4
Het Programma Innovatieve
Overheidsopdrachten

ewi-vlaanderen.be/speurgids

Hoofdstuk 15
Wat is PIO?
1. Publieke koopkracht als katalysator van innovatie
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) heeft als doel de enorme koopkracht van de Vlaamse
overheid en de publieke sector meer strategisch in te zetten voor innovatie.
Het PIO creëert via innovatieve overheidsopdrachten extra mogelijkheden om, samen met ondernemingen en
onderzoekscentra, de werking van de Vlaamse publieke sector te vernieuwen en innovatieve antwoorden te
bieden op tal van maatschappelijke uitdagingen. Het PIO draagt zo bij tot:
−
−
−

een performante overheid
competitieve ondernemingen
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Vlaanderen besteedt jaarlijks ruim 30 tot 40 miljard aan overheidsaankopen. Dit vertegenwoordigt een belangrijk
economisch potentieel.
Het is de bedoeling om elke Vlaamse beleidsmaker, overheidsmanager en aankoper in de publieke sector te
overtuigen van de meerwaarde van innovatieve overheidsopdrachten. En ‘innovatieve overheidsopdrachten’ te
ontwikkelen tot een structureel instrument voor het optimaliseren van de werking en dienstverlening van de
publieke sector en het realiseren van toekomstgerichte beleidsdoelstellingen.

2. Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?
Innovatieve overheidsopdrachten zijn overheidsaankopen gericht op de ontwikkeling of de validering van
innovatieve oplossingen. Dit kunnen nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten zijn, maar ook businessinnovatie zoals de ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen of organisatorische en sociale innovatie.
Technologie kan een belangrijke rol spelen, maar het hoeft niet.
Bij de aankoop van innovatieve oplossingen is een goede voorbereiding essentieel. Een diepgaande analyse van
de behoeften en een vroege interactie met bedrijven en onderzoekscentra zijn sleutels tot een succesvolle
innovatieve overheidsaankoop.
De complexiteit en innovatiegraad van de beoogde oplossing bepalen de keuze van de aankoopprocedure. De
beschrijving van de gewenste oplossing zal de leveranciers ruimte laten om de opdracht creatief en innovatief
in te vullen.
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3. De 5 fases binnen PIO
1

Behoefte-analyse
Samen met eindgebruikers en stakeholders nagaan
wat de beoogde oplossing moet kunnen. Wat is
echt nodig?
Marktconsultatie
Samen met bedrijven en onderzoekscentra bepalen
welke oplossing haalbaar is en onder welke
voorwaarden.
Aankoopstrategie
Op basis van de innovatiegraad en complexiteit van
de opdracht, een geschikte aanpak en procedure
kiezen.
Aankoopproces
Na interactie met de kandidaat-leveranciers het
meest waardevolle (prijs/kwaliteit/innovatie)
voorstel aankopen.
Ontwikkelen, testen en valideren van innovatieve
oplossing
In nauw overleg met de leveranciers het
ontwikkelings- of pilootproject uitvoeren.

2

3

4

5

4. Innovatieve overheidsopdrachten, waarom?
Innovatieve overheidsopdrachten hebben tal van voordelen, zowel voor de overheid als voor ondernemingen en
kenniscentra.
De voordelen van innovatieve overheidsopdrachten voor de overheid zijn legio:
•
•

•
•
•
•
•

de overheid versterkt zijn kennis van de ‘state of the art’ door marktverkenningen en -consultaties;
de innovatieve oplossingen zijn potentieel beter en goedkoper doordat de O&O-fase in competitie door
meerdere leveranciers kunnen worden uitgevoerd en de (technologische) risico’s bij de eigenlijke
aankoop verminderen dankzij de voorafgaande testfase(s);
de innovatieve oplossingen sluiten beter aan bij de reële noden en uitdagingen doordat de vraagzijde
sterk interageert met de aanbodzijde tijdens het ontwikkelingsproces;
de overheid verwerft gebruiksrechten op de resultaten van de O&O-activiteiten, wat niet zo is bij
subsidies;
innovatieve overheidsopdrachten mobiliseren middelen voor innovatie over alle beleidsdomeinen en
niveaus heen;
klanten en medewerkers van de overheid zijn meer tevreden dankzij het beter en efficiënter
functioneren van de openbare diensten;
innovatieve overheidsopdrachten dragen ook structureel bij tot een duurzame overheid.

Ook ondernemingen en kennisinstellingen zijn gebaat bij innovatieve overheidsopdrachten:
•
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ondernemers en kennisinstellingen krijgen via de directe contacten met de overheid een beter inzicht
in de publieke innovatiebehoeften; dit biedt perspectieven op nieuwe onderzoeks- en innovatiethema’s
en de ontwikkeling van nieuwe markten of veelbelovende niches;
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•

er komen meer financiële middelen voor O&O- en testactiviteiten ter beschikking en meer mogelijkheden
om samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en ondernemingen op te zetten;
er komen nieuwe mogelijkheden om ‘the valley of death’ tussen productontwikkeling en
commercialisering te overbruggen wanneer de overheid als 'launching' of 'lead costumer' optreedt; dit
kan ook de mogelijkheden voor export positief beïnvloeden;
de toegang voor kmo’s en starters tot de overheidsmarkten verbetert door het aankoopproces bij
innovatieve overheidsopdrachten zo eenvoudig mogelijk te houden, door te kiezen voor een interactieve
en gefaseerde aanpak en door minder technische specificaties op te nemen in de bestekken, maar wel
gewenste functionaliteiten en mogelijke varianten.

•

•

5. Aanbod
Elke Vlaamse overheidsorganisatie of organisatie uit de publieke sector wordt geconfronteerd met grote en
kleine uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
(PIO) helpt om deze innovatieve producten en diensten te laten ontwikkelen, testen en/of aan te kopen.
Alle overheidsorganisaties in Vlaanderen en organisaties uit de publieke sector die vallen onder de Wet op de
Overheidsopdrachten kunnen bij PIO terecht voor informatie, advies, begeleiding en cofinanciering bij
innovatieve aankoopprojecten.
•

PIO informeert via zijn website en nieuwsbrief over alle relevante activiteiten en initiatieven in
Vlaanderen en Europa. Tegelijk werkt het PIO-team aan een gids voor innovatieve overheidsopdrachten
met de ambitie om aankopers uit de publieke sector te helpen bij hun innovatieve initiatieven.
PIO staat gedurende het volledige aankooptraject paraat voor adviesverlening.
PIO zorgt voor de begeleiding bij het voortraject van innovatieve overheidsopdrachten, zoals onder
meer het organiseren van marktconsultaties, het inhuren van externe expertise, …
PIO kan cofinanciering verlenen voor de ontwikkeling en validering van innovatieve oplossingen.

•
•
•

Begeleiding en cofinanciering biedt PIO enkel aan projecten die in het kader van oproepen voor
projectvoorstellen door PIO geselecteerd worden.
Bij begrotingsopmaak 2020 is er voor PIO 3,7 miljoen euro voorzien. De specifieke noden van elk traject bepalen
de omvang van de mogelijke cofinanciering. Er zijn in principe geen maximale bedragen voorzien. Om toch enige
houvast te bieden voorziet PIO voor een ‘gemiddeld’ project in volgende indicatieve bedragen:
•
•

tot 30.000 euro voor de inzet van externe expertise, uitvoering van marktconsultaties, organisatie van
gebruikersbevragingen enz.
tot 1.000.000 euro voor de cofinanciering van de ontwikkeling of validering van innovatieve
oplossingen.

6. Lopende projecten
Momenteel zijn er meer dan 70 projecten geselecteerd binnen het PIO. Ze situeren zich op zeer diverse vlakken.
Meer
informatie
over
deze
projecten
en
hun
uitvoering
is
terug
te
vinden
op
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten.
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