
Innovatieve overheidsopdrachten 
Open oproep 2021

webinar – 11 maart 2021  - 10.00u

Enkele praktische afspraken:

- We starten stipt om 10.00u
- Schakel uw camera en microfoon uit
- Vragen stellen kan via de chat
- Het webinar wordt opgenomen



INTRO

1. Waarom  dit webinar? 

2. Wat mag u verwachten?  

Veerle Lories 



Agenda

10.00 Intro tot het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten - Veerle Lories 

10.15 Parallelle sessie DIGITALE OVERHEID
• Case 1: Smart Sporting Cities - monitoren van sport en beweging in Leuven 

Jasper Truyens, Sport Vlaanderen en Helena Schulpé, Stad Leuven
• Case 2: CATE - continuous auditing - Tony Mortier, Vlaamse Audit Autoriteit

10.15 Parallelle sessie DUURZAME OVERHEID 
• Case 1: Optimo huisvuilwagen - Wim Govaerts, Limburg.net

• Case 2: Kleine en middelgrote windturbines - pilootinstallatie Topsporthal Gent  
Tina van Lierde, Vlaams Energiebedrijf en Shana Sevrin, Sport Vlaanderen

11.15 Pauze

11.25 Toelichting bij het voorbereiden van een aanvraag - An Schrijvers



Intro

Innovatieve overheidsopdrachten: 
Wat, waarom en hoe? 

Veerle Lories - PIO



Wat zijn innovatieve overheidsopdrachten?

Aankopen door publieke sector die zich richten op:

ONTWIKKELEN
en van INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

VALIDEREN

Dit zijn: 
nieuwe en betere producten, diensten en systemen, ….
nieuwe financieringsvormen, nieuwe businessmodellen ……, 
nieuwe organisatorische modellen…..



Waarom innovatieve overheidsopdrachten ?

Verbeteren performantie van overheid

Versterken competitiviteit van ondernemingen

Bijdrage voor aanpak maatschappelijke uitdagingen

Koopkracht van de overheid strategisch inzetten voor innovatie



Hoe? PIO-Programma 

Voor wie? Vlaamse overheid en ruime publieke sector in Vlaanderen

Wat? Open voor alle sectoren en beleidsdomeinen  

Aanpak? Jaarlijkse open oproep met twee indiendata

Middelen? +/- 5 mio euro per jaar



Scope innovatieve overheidsopdrachten

PIO-projecten zijn altijd uitdagend, houden risico in en
leiden tot nieuwe inzichten, nieuwe kennis en 
relevante nieuwe toepassingen

Aankoop van diensten voor:

• Ontwikkelen en testen van prototypes van oplossingen in 
een testomgeving

• Ontwerpen en valideren van nieuwe combinaties van 
oplossingen in reële omgeving

• Kleinschalige ‘proof of concepts’

• Uitvoeren en evalueren van proef- en demoprojecten



PIO-portfolio

• +/- 90 projecten

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten

• Heel wat digitaliseringsprojecten
• Artificiële intelligentie, blockchain, data-integratie
• …

• Maar ook energie, circulaire economie, sociale innovatie, …

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten


Aanbod aan publieke sector

Voor geselecteerde PIO-projecten : 

Begeleiding: door PIO-team en externe consultant (indien nodig)

(Co)financiering PIO Indicatieve bedragen 
o Voortraject ca. 30 000 euro (100% PIO)

o Haalbaarheidsstudies 5.000 euro – 30.000 euro (50/50 partnerschap)

o Ontwikkelprojecten 15 000 euro - 1 000 000 euro  (50/50 partnerschap)

o Proefprojecten 15 000 euro - 1 000 000 euro  (50/50 partnerschap)



Scope innovatieve overheidsopdrachten 

Wat komt niet in aanmerking voor cofinanciering?

• Aankoop van kant-en-klare oplossingen die commercieel beschikbaar zijn

• Grote investerings- en infrastructuurprojecten

• Interne werkingskosten

• Beleidsstudies

Altijd maximale bekendmaking en mededinging!



Aanbod aan ondernemingen

Via informatiekanalen en marktconsultaties …

• Inzicht in noden van publieke sector
• Vroege betrokkenheid bij vragen vanuit overheid
• Mogelijkheden tot consortiumvorming

Via innovatieve opdrachten …

• Meer middelen voor innovatie
• Meer mogelijkheden tot testen, 

valideren, vermarkten van nieuwe 
oplossingen

Ook voor kmo’s en starters!! 



Vragen? 
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