SBIR: competitie voor
innovatieve ondernemers
voor de ondernemer, maar wel publiciteit.
LNV ontvangt weer verrassende voorstellen
die kunnen bijdragen aan de oplossing van
maatschappelijke issues. ‘Ondernemers
reageren enthousiast. Zij maken kans op
bekostiging en zijn erg te spreken over hun
directe relatie als opdrachtnemer met de
overheid als klant.’

Idee versus verdienmodel

In de wereld van innovatie is het Small Business Innovation Researchprogramma (SBIR) een competitie voor ondernemers. Wie een kansrijk voorstel
schrijft dat bijdraagt aan maatschappelijke vraagstukken, is door naar de volgende
ronde: een haalbaarheidsonderzoek of de ontwikkeling van een prototype
op kosten van de overheid. Marktwaardige innovatie is zo binnen handbereik.
THEMA

De doelstelling van SBIR is dat het bedrijfsleven met steun van de overheid oplossingen
zoekt voor maatschappelijke issues. Van
het vergroten van de biodiversiteit tot het
creëren van een duurzame energievoorziening. Bedrijven kunnen zich via een
offerte inschrijven op verschillende tenders.
Winnende bedrijven krijgen zo de kans om
nieuwe producten, processen en diensten te
ontwikkelen. Het programma kent drie
fasen: een haalbaarheidsonderzoek, onderzoek en ontwikkeling, en het marktrijp
maken van een product, proces of dienst.

Directe relatie
‘De eerste twee fasen worden bekostigd
door LNV, de commerciële fase is voor
rekening van de ondernemer’, vertelt Paul
Vetter, programmaleider SBIR bij LNV. Maar
SBIR heeft meerdere voordelen. Zo heeft de
eerste fase, inclusief beoordeling, een relatief korte doorlooptijd van maximaal zeven
maanden. Daarnaast brengt SBIR relatief
weinig administratieve lasten met zich mee
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De tenders van LNV
Van alle overheden die SBIR inzetten
(LNV, EZ, V&W, VROM, OCW en VWS), is
LNV met een budget van ruim zeventien
miljoen euro de grootste SBIR-toepasser.
Er zijn LNV-tenders uitgeschreven voor:
1. Bio-based economy
2. Groene grondstoffen
3. Natuurvriendelijk werken
4. Biodiversiteit
5. Innovatieve en nieuwe eiwitten op
het menu
6. Agrologistiek en biomassa
7. Integraal duurzame stal- en
houderijsystemen
8. Innovatie voor Recreatie en Ruimte
9. Reductie van methaanemissie uit
buitenmestopslagen (in samenwerking met VROM)
10. Luchtwassystemen veehouderij
(in samenwerking met VROM)

Uiteraard blijft het innovatie en dus risicovol investeren. Vetter: ‘Een groot aantal
voorstellen haalt de eindstreep niet. Dat
verwachten we ook niet. Bij innovaties gaan
nu eenmaal dingen mis. Zo kun je een spel
bedenken voor de game-industrie in het
kader van natuureducatie, maar als er geen
afnemers zijn houdt het op. Met een paar
kansrijke ideeën krijgt de overheid oplossingen voor problemen die veel geld kosten.
Ook via belastinginkomsten verdient de
overheid haar investeringen weer terug.
SBIR is wel bedoeld voor de meer ervaren
ondernemer die weet waar kansen liggen en
waar de markt om vraagt. Voor ondernemers
die daadwerkelijk een economisch rendabel
verdienmodel kunnen verzinnen.’

Successen boeken
Het SBIR-programma komt oorspronkelijk
uit de Verenigde Staten, waar er al dertig
jaar successen mee worden geboekt. Een
kwart van de bedrijven dat aan de tweede
fase meedoet, heeft binnen een jaar een
miljoen omzet. Hoewel SBIR pas vier jaar
in Nederland draait, is de overheid zeer
positief. Vetter: ‘De verrassende voorstellen
stromen binnen. Van ondernemers die met
stoffen op biobasis leer willen looien tot
ondernemers die met een biosensor voor
blauwalgen willen bijdragen aan de biodiversiteit. SBIR is een pril programma, maar
levert nu al oplossingen voor maatschappelijke problemen. Op de lange termijn zal
SBIR zich nog verder moeten bewijzen.’
www.sbir.nl

