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FAQ AiNed Ketenproject 
 
 

Op 20 juli 2022 is het format gepubliceerd voor het indienen van een ketenprojectvoorstel en 
de voorbereidende proof-of-concept via het Programmateam van de Nederlandse AI Coalitie 
(NL AIC). Tot 20 augustus 2022 was de mogelijkheid in een eerste ronde vragen hierover in 
te dienen. Deze FAQ vat vraag en antwoord samen en is geactualiseerd na de deadline van 
de tweede ronde vragen, 15 september 2022. 

 

1. Voorwaarden/criteria subsidie en eigen inbreng 

Zijn er voorwaarden/criteria voor de verdeling van de subsidie en de eigen inbreng van 
betrokken partners zoals bedrijven, kennisinstellingen en andere (maatschappelijke) 
organisaties? Zijn daarbij de voorwaarden/criteria voor alle kennisinstellingen gelijk, dat 
wil zeggen voor universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en 
onderzoeksinstellingen? Zijn er (daarbinnen) voorwaarden/criteria voor de verdeling van 
de subsidie en de eigen inbreng van een bedrijf of organisatie die bedrijven 
vertegenwoordigt als penvoerder? Zijn er voorwaarden/criteria met betrekking tot het 
aandeel/verdeling c.q. aantal grootbedrijven/mkb/start-ups in het ketenproject?  

Voor de subsidievoorwaarden zijn de regels van het ‘Kaderbesluit nationale EZK- en 
LNV-subsidies’ van toepassing (https://wetten.overheid.nl/BWBR0024796/2021-03-
09). Tevens wordt aan de  staatssteunkaders getoetst 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/staatssteun). 

Voor de verdeling van de subsidie en eigen inbreng moeten de RVO regels volgen, 
waarbij subsidie en inbreng bijvoorbeeld afhangen van de aard van de activiteiten, de 
omvang van het bedrijf, en TRL niveau. Het AiNed programma legt geen extra 
voorwaarden op. Echter, de verdeling en het onderliggende commitment voor 
resultaat speelt echter wel een rol bij de beoordeling of het voorstel de genoemde 
successen kan behalen, te weten: 

 Het concrete resultaat dat een toepassingsdoorbraak is en tot marktvernieuwing 
leidt, op TRL 5 (AI-componenten of systeem validatieprototype dat in een 
relevante omgeving getest is) of TRL 6 ((sub)systeem demonstratieprototype). 

 Het AI-gebaseerde business model voor de toepassing dat levensvatbaar is in een 
open en transparant marktmodel, en dat projectpartners na afloop van het 
project verder zullen uitwerken en opschalen. 
 

 



 

  FAQ AiNed Ketenproject, september 2022 
   

2. Samenstelling consortium 

 Is het verplicht MKB bedrijven in het consortium op te nemen? 

In veel sectoren speelt het MKB een belangrijke rol in de waardeketen. Het ligt in 
ketenprojecten dan ook voor de hand om MKB bedrijven deel uit te laten maken van 
het consortium wanneer zij een duidelijke rol in de keten hebben en toegevoegde 
waarde leveren voor de toepassingsdoorbraak en marktvernieuwing. Alle partijen in 
het consortium – en dus ook MKB – doen mee omdat ze een benoemde essentiële rol 
spelen. Het missen van partijen in een waardeketen maakt een voorstel minder 
overtuigend.  

 Moeten alle partners van fase 2 bekend zijn in fase 1? 

Nee, dat hoeft niet. Het is goed denkbaar dat fase 1 door een kerngroep wordt 
uitgevoerd, en dat bij het ontwikkelen van de Proof-of-Concept duidelijk wordt welke 
additionele partners voor fase 2 aansluiten. 
 
 

3. Voorwaarden/criteria voor de twee fasen 

Zijn deze (mogelijke) voorwaarden/criteria voor fase 1/POC van 6 maanden en voor fase 
2/de daaropvolgende jaren na de POC fase, gelijk of verschillen deze per fase?  

Voor beide fasen zijn het kaderbesluit en staatssteunregels van toepassing. Ook voor 
de verdeling van eigen inbreng en subsidie gaan we op dit moment voor beide fasen 
uit van het antwoord bij vraag 1. 
 

4. Penvoerderschap 

Kan een organisatie die namens een bedrijvenbranche of bedrijvengroep optreedt als 
penvoerder fungeren? 

Doelstelling van de ketenprojecten is om toepassingsdoorbraken te realiseren. 
Daarvoor is betrokkenheid en eigenaarschap van (Nederlandse) bedrijven essentieel. 
Als een aantal bedrijven ervoor kiest om het penvoerderschap bij een derde partij te 
beleggen die namens hen dit penvoerderschap invult, is dat toegestaan onder twee 
voorwaarden.  

(a) Alle bedrijven die het ketenproject (mede) uitvoeren, spreken dit verzoek expliciet 
uit middels een gezamenlijk schriftelijk verzoek aan de penvoerende organisatie.  

(b) De penvoerende organisatie heeft bewezen expertise in penvoerderschap voor 
projecten op het gebied van digitale technologie. 
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5. Voorstel  
 
 Waaruit bestaat het in te leveren voorstel voor de PoC fase? 

Er worden twee delen verwacht. Het eerste deel is het verkorte plan voor het 
ketenproject zelf. Het tweede deel is de beschrijving van de PoC. 

 Kan het voorstel ook in het Engels worden geschreven? 

De communicatie met de overheid is over het algemeen in het Nederlands. Het is 
daarom te verwachten dat het voorstel voor het ketenproject – dus na de PoC fase – 
in het Nederlands geschreven dient te worden, omdat dit zal worden ingediend bij 
RVO. 

 Welke vorm moet de ‘letter of intent´ hebben? 

De letter of intent (LoI) moet zijn: een brief met briefhoofd en handtekening van 
geautoriseerde persoon van betreffende organisatie. Een e-mail is onvoldoende. In de 
LoI moet expliciet staan: 

1. Naam van de betreffende partner. 
2. Beoogde inhoudelijk bijdrage. 
3. Eigen inbreng in PoC fase. 
4. Beoogde eigen inbreng in het uiteindelijke ketenproject. 

 
 Hoeveel private partijen moeten bij het ketenproject betrokken zijn? Moeten zij een 

winstoogmerk hebben, of zijn stichtingen (= vaak ziekenhuizen) ook private partijen? 

Essentieel is dat het ketenproject bijdraagt aan een ketendoorbraak die zal leiden tot 
het versterken van het verdienvermogen van Nederland. De daarvoor noodzakelijke 
partners zal per keten/sector/onderwerp verschillen. Om die reden wordt aan het 
indienende consortium gevraagd helder te beargumenteren dat dit het juiste 
consortium is om de doorbraak te bereiken: niet te smal, niet te breed, en met de 
noodzakelijke mix aan partners. Voor een consortium met kennisinstellingen en 
ziekenhuizen zonder private partijen –  die uiteindelijk kansen op de markt zien en 
kunnen opschalen – is deze casus waarschijnlijk niet te maken.  

 Wat wordt bedoeld met een open en transparant marktmodel? 

Het AiNed programma heeft als missie bij te dragen aan de Europese wijze van 
ontwikkelen van AI en markten daarvoor. Daarbij worden de termen open en 
transparant gehanteerd om de richting aan te geven voor het type samenwerkingen 
en oplossingen. Met ‘open’ wordt in ieder geval niet bedoeld ‘gratis voor iedereen’. 
Het gaat erom dat de oplossing kan worden opgeschaald, dat daar plannen en 
scenarios voor zijn of worden ontwikkeld, dat kennis daarover gedeeld wordt in de 
vorm van disseminatie activiteiten, en dat bijgedragen wordt aan open standaarden 
en open modellen waar ook anderen kennis van kunnen nemen. Met ‘transparant’ 
wordt  
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bedoeld dat er een begrijpelijk verhaal is dat uitlegt wat de (economische) waarde 
van de platformen, algoritmen, modellen en data zijn die ontwikkeld worden of 
waaraan wordt bijgedragen.. En dat er naar gestreefd wordt dat de toegevoegde 
waarde recht doet aan de inbreng van alle partijen in de waardeketen. 
 
Het indienende consortium wordt dan ook uitgenodigd om expliciet te beschrijven 
hoe hun aanpak bijdraagt aan ‘open’ en ‘transparant’, en hoe zij realiseren dat 
maatschappelijke of economische partijen die geen onderdeel uitmaakten van het 
consortium, op termijn ook meerwaarde van de gevolgde ketenaanpak zouden 
kunnen hebben. 
 

6. Budget 
 
 Welke vorm van cofinanciering van marktpartijen is toegestaan? 

Zowel in-kind als cash cofinanciering zijn toegestaan. Het is goed om te realiseren 
dat het financiële kader anders is dan bij topsector projecten. Zie ook vraag 1 en de 
verwijzing naar het al daar genoemde kaderbesluit. 

 Is een begroting noodzakelijk? 

Ondanks dat er in het format geen begrotingstabel opgenomen is, is het voor de PoC 
fase nodig om aan te geven waaraan de € 150.000 voor de PoC en de € 150.000 
eigen inbreng (cofinanciering) aan worden besteed. Aanvragers mogen daarvoor een 
eigen overzicht gebruiken. We adviseren om te laten zien hoe de middelen voor het 
ketenproject op hoofdlijn zullen worden aangewend en hoe de eigen inbreng zal 
worden gerealiseerd. Echter, deze begroting zal in de PoC fase nog geen 
contractstatus hebben. Voor de toekenning van het ketenproject zal een beschikking 
door RVO worden afgegeven, waar te zijner tijd een definitieve begroting voor 
gevraagd zal worden. 

 Welke organisaties mogen geld ontvangen? 

De regels van het Nationaal Groeifonds zijn van toepassing. Omdat het gaat om 
economische groei van Nederland, ligt subsidiering van niet-Nederlandse 
organisaties niet voor de hand. Wat zijn de auditregels, hoe moeten betrokken 
organisaties bewijzen dat zij inderdaad de kosten hebben gemaakt? Voor specifieke 
organisaties overleggen we graag met RVO.  

Voor het ketenproject zijn hiervoor de regels van het kaderbesluit iom de 
uitvoeringsorganisatie RVO van toepassing. Voor de PoC is het commitment via de 
Letter of Intent van belang. Aan de exacte wijze van financiering van de PoC en de 
gekoppelde audit wordt momenteel nog overleg gevoerd. In het kader van 
verantwoording zal een eindrapportage opgeleverd moeten worden (inhoudelijk, 
financieel) met daarbij een goedgekeurde accountantsverklaring. 
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7. Intellectueel eigendom 

Wat zijn de IP (intellectueel eigendom) regels in de PoC fase en in de opvolgende fase?  

Partijen sluiten onderling een samenwerkingsovereenkomst. Het is daarbij van 
belang dat de IP-afspraken aansluiten bij de Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening of AGVV in de context van staatssteunkaders. Voor 
een uitwerking daarvan in de vorm van een checklist verwijzen we naar 
https://europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2015/10/Checklist-Steun-voor-
onderzoek-ontwikkeling-en-innovatie.pdf In het algemeen kan worden gesteld dat 
resultaten van fundamenteel onderzoek publiek verspreid dienen te worden, en dat 
voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling meer eisen aan 
verspreiden van projectresultaten wordt gesteld naar mate het steunpercentage 
(subsidiepercentage) hoger is. Onder verspreiding van resultaten wordt bijvoorbeeld 
gerekend: conferenties, publicaties, open access-repositories, of gratis of open source 
software. 

8. Beoordeling van voorstellen 

Wie neemt het besluit over de toe te kennen PoCs en ketenproject? 

Het bestuur van de Stichting AiNed besluit over de te financieren PoCs en 
ketenproject. Zij doet dit op basis van advies van de AiNed Programma/adviesraad, 
en kan tevens externe adviezen inwinnen. Er is geen bezwaarprocedure naar 
aanleiding van het besluit van het bestuur voor de selectie van de PoCs en het 
ketenproject. Het besluit over de toekenning van de middelen en de voorwaarden 
daarvoor ligt voor de PoCs bij de Stichting AiNed, en voor het ketenproject bij RVO.  

9. Planning 
 Wanneer kunnen de PoC projecten starten? 

De subsidie voor de PoC en het ketenproject zijn gereserveerd in de NGF AiNed 
begroting van EZK, en zijn bij EZK beschikbaar nadat de eerste en tweede kamer 
hierover een besluit hebben genomen. De Stichting AiNed zal vervolgens een voorstel 
bij EZK indienen, waarvoor RVO een beschikking zal afgeven na diverse interne 
toetsing, waaronder staatssteunregeling. Deze middelen zijn beschikbaar wanneer de 
Stichting de beschikking van RVO heeft ontvangen. Het indienen van de aanvraag en 
besluitvorming daarover neemt meerdere maanden in beslag. De planning voor de 
aanloopfase, officiële start en afronding van de PoC projecten zal worden besproken 
met de drie penvoerders van betreffende projecten. De selectie van de PoCs vindt 
plaats in Q4, 2022. De uitwerking van de PoC’s in Q1-Q2 van 2023 en de start van het 
ketenproject vindt plaats in Q4, 2023. Deze planning is onder voorbehoud van 
lopende afspraken met RVO. 
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 Wanneer moet het voorstel worden ingeleverd bij Stichting AiNed? 

Uiterlijk 4 november 2022 moeten de voorstellen worden ingeleverd bij Stichting 
Ained (sander.ruiter@ained.nl). Op 15 november 2022 dienen de geselecteerde 
voorstellen tussen 10.00 en 14.00 uur in een pitch het voorstel toe te lichten en vindt 
er een vraaggesprek plaats met Stichting AiNed door maximaal 3 personen per 
voorstel. 

10.  Algemeen 
 
Heeft u aanvullende vragen? 

Neem dan contact op met Sander Ruiter via info@ained.nl. 
 
 
 
 
 
 


