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Essentie
=
uitbouw
van
onderzoeksinvesteringen.

strategische

twee essentiële aspecten:
1. Het hoogwaardig karakter van het basisonderzoek,
met een uitgesproken nadruk op risicovol, inventief
en vernieuwend onderzoek.
2. Het strategisch belang en de omvang van de
valorisatieperspectieven op termijn in Vlaanderen
(economisch of maatschappelijk).
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Primaire finaliteit
= de primaire aard van de actoren die de onderzoeksresultaten kunnen oppikken en benutten
(actoren = organisaties extern aan de kenniscentra)
SBO-economische finaliteit = benutting resultaten
primair via economische actoren (bedrijven) met het oog
op economische waarde-creatie
SBO-maatschappelijke finaliteit = benutting
resultaten
primair
via
maatschappelijke
actoren
(overheidsdeparte-menten
en
–agentschappen,
maatschappelijke organisaties, social profit sector) met het
oog op maatschappelijke waarde-creatie
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 “Vernieuwend onderzoek” in SBO is geen doel op zich
maar een noodzakelijk middel om tot kennisvalorisatie te
komen.
 Het SBO-kanaal is een samenwerkingsinstrument; vraagt
om een investering in relatie-ontwikkeling en netwerkopbouw met gebruikers (bedrijven, maatschappelijke en
overheidsactoren).
 Het SBO-kanaal appeleert aan onderzoekers die hun
onderzoeksresultaten uiteindelijk wensen geïmplementeerd en toegepast te zien in het veld (bedrijven,
maatschappelijke en overheidsactoren).
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Voorbereiden van een SBO-projectvoorstel met
constructieve impact van het “veld” op de
projectopzet :
- opzetten van een gebruikersgroep en ontwikkeling
van de projectopzet in een tweerichtingsdialoog
capteren van strategische behoeften uit het veld; vertalen van
behoeften naar wetenschappelijke uitdagingen waar vernieuwend
basisonderzoek voor nodig is; matching van behoeften aan
vernieuwende ideeën; reflectie over valorisatie-opportuniteiten

- opzetten/vervolledigen van consortium met
noodzakelijke expertise en potentieel

Voortraject is niet een wetenschappelijk
miniproject om proof of concept aan te tonen.
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Basisopgave voor de indieners van een SBO-voorstel:
1) Aantonen van wetenschappelijk potentieel + aanpak.
2) Aantonen van valorisatiepotentieel + valorisatieaanpak.
een actieve inspanning met het oog op de effectieve benutting van
de onderzoeksresultaten door economische of maatschappelijke
actoren.
betekenisvolle dynamiek, interacties, synergie, mobilisering over
de “grenzen” heen (kennisinstellingen – economische of
maatschappelijke actoren)
d.i. substantieel onderscheid met de “klassieke mechanismen” voor
de verspreiding van academische onderzoeksresultaten
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Het evaluatieproces verloopt aan de hand van een
volwaardig uitgewerkt projectvoorstel bij de indiening. Dus
ook
met
een
grondige
uitwerking
van
het
valorisatiehoofdstuk bij de indiening.
1. Onderbouwde valorisatiecase in projectvoorstel met best ook
een staving van het uitgevoerde voortraject (cfr. pluspunt bij
de selectie) te documenteren in projectvoorstel
2. Gemotiveerde interessebetuigingen van leden van de
begeleidingscommissie ter bijkomende staving
>aanhaken op eigen toekomstvisie
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