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1. Inleiding 
Doelstellingen van de oproep 

In het kader van het project amai! lanceren het Kenniscentrum Data en Maatschappij en 
Scivil, Vlaams kenniscentrum voor citizen science, een oproep voor subsidieaanvragen. 
De oproep richt zich op projectvoorstellen die door middel van artificiële intelligentie (AI) 
een oplossing uitwerken voor één van de maatschappelijk relevante concepten opgelijst 
in 3.Specificaties van de oproep tot projectvoorstellen. De lijst kwam tot stand via het 
voortraject van amai!, zoals beschreven wordt in 2. Het amai!-project. Voor het uitwerken 
van de oplossing dienen de projectvoorstellen een citizenscience-aanpak te hanteren 
(zie Bijlage 3 voor meer informatie over citizen science). 

Amai! wordt gefinancierd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van 
de Vlaamse overheid en kadert binnen het Beleidsplan Artificiële Intelligentie dat de 
Vlaamse regering goedkeurde op 22 maart 20191. Het project hanteert een 
citizenscience-aanpak om het brede publiek te informeren over AI en om hen te 
betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen2. 

Doelstellingen van dit document 

Het doel van dit document is de aanvragers van de amai!-oproep te ondersteunen. Alle 
relevante informatie om een voorstel in te dienen op de oproep staat in deze gids.  

Contact 

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met het amai!-team via info@amai.vlaanderen.  

Alle vragen en projectplannen worden strikt vertrouwelijk behandeld door het 
Kenniscentrum Data & Maatschappij, en Scivil. 

2. Het amai!-project 
Amai! wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-
toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en 
burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid, en 
werk. Voor elk thema wordt een slimme AI-oplossing ontwikkeld op basis van een 
maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in 
overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project 
verloopt in vier fases. De open call maakt onderdeel uit van fase 3. Hieronder vindt u een 
samenvatting van de verschillende projectfases. 

Fase 1: Het verzamelen van vragen (27/4-16/6/2021) 

In deze fase kon iedereen vragen of ideeën voor een maatschappelijke toepassing met AI 
indienen op het amai!-platform. Elke slimme oplossing begint immers met een simpele 
vraag. Men kon zich laten inspireren door de voorbeelden op de homepagina, of door 
vragen en ideeën die door anderen al werden ingediend. Ook werden er online 
brainstormsessies georganiseerd voor het brede publiek en op vraag van 
domeinorganisaties. In totaal werden er 362 ideeën ingediend op het platform.  

 
1 https://amai.vlaanderen/ai-vlaanderen  
2 https://amai.vlaanderen/over-citizen-science  

https://amai.vlaanderen/
https://data-en-maatschappij.ai/
https://www.scivil.be/
https://www.ewi-vlaanderen.be/
mailto:info@amai.vlaanderen
https://amai.vlaanderen/ai-vlaanderen
https://amai.vlaanderen/over-citizen-science
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Fase 2: co-creatie en selectie van onderzoeksvragen (17/6-31/8/2021) 

De ingediende ideeën werden op basis van inhoud en technologie geclusterd in 34 
clusters. Deze clusters dienden als startpunt voor de kampvuursessies, of co-
creatiesessies, die op vijf locaties in Vlaanderen en Brussel plaatsvonden. Tijdens deze 
sessies gingen burgers, AI-experten en domeinorganisaties samen aan de slag om de 
clusters om te vormen tot concepten voor AI-oplossingen. De aandacht ging hierbij naar 
de concrete uitdaging van het probleem, de impact en relevantie van een oplossing, en 
de mogelijke rol van AI hierin. In totaal werden er 35 concepten uitgewerkt.  

Deze concepten werden door een panel van AI-professionals beoordeeld op haalbaarheid 
binnen het kader van deze oproep, originaliteit van de concepten en toepasbaarheid van 
citizen science binnen de concepten. De 17 meest geschikte concepten werden 
geselecteerd voor deze oproep.  

Fase 3: open call voor consortia (15/9-24/10/2021) 

Op basis van de concepten voor AI-oplossingen uitgewerkt in fase 2 wordt nu een open 
call gelanceerd. Consortia kunnen een projectvoorstel indienen om één van de 17 
concepten uit te werken. De consortia kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van 
maximum 75.000 euro voor een looptijd van maximaal 12 maanden. De vereisten, de 
selectiecriteria en het selectieproces worden verderop in dit document beschreven.  

De geselecteerde projecten worden begin 2022 bekendgemaakt. De finale goedkeuring 
van het advies van de jury gebeurt door de bevoegde minister Hilde Crevits, Vlaams 
minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. 

Fase 4: uitvoering van geselecteerde projecten (2022) 

Vanaf januari 2022 worden de vier geselecteerde projecten uitgevoerd. Bij de uitwerking 
hiervan zullen ook burgers worden betrokken volgens een citizenscience-aanpak. Tevens 
krijgen de projecten de nodige zichtbaarheid in de vorm van laagdrempelige, 
toegankelijke communicatie. Deze transparantie zorgt ervoor dat burgers ook in deze 
fase kunnen zien en ervaren hoe een simpele vraag kan leiden tot een slimme oplossing.  

3. Specificaties van de oproep tot projectvoorstellen 
De projectoproep staat open voor projectvoorstellen die met behulp van artificiële 
intelligentie een oplossing uitwerken voor één van onderstaande concepten.   

Lijst met concepten voor maatschappelijk relevante AI-oplossingen 

Thema Nr Conceptomschrijving 

Gezondheid 1 Verhoging slaapkwaliteit 
Een tool die de slaapkwaliteit probeert te verbeteren via 
gepersonaliseerde suggesties door verschillende soorten 
gegevens te integreren. Het kan gaan om gegevens zoals 
omgevingsfactoren van de slaapkamer (bijv. licht, geluid, 
luchtkwaliteit), biometrische data uit trackers, gewoontes overdag 
die verband kunnen houden met slaapkwaliteit, data verzameld in 
slaapklinieken etc. De gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen 
onder meer bestaan uit tips voor gedragsverandering, 
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aanpassingen aan de slaapkamer (verlichting, luchtvochtigheid …) 
of wijziging van voedingsgewoonten. 

 2 Persoonlijke gezondheidsadviseur 
Een tool die via gepersonaliseerd advies de gezondheid bevordert 
door verschillende soorten data te integreren, zoals informatie over 
fysieke conditie, voedingsgewoonten en omgevingsfactoren (zoals 
geluid of luchtkwaliteit). De aanbevelingen zijn van die aard dat ze 
veilig toepasbaar zijn zonder tussenkomst van een arts (bijv. geen 
diagnostiek, enkel gezondheidspreventie). Het 
gezondheidsbevorderend advies kan zich toespitsen op één 
bepaald aspect van gezondheid of op een combinatie van aspecten. 

 3 Slimme voedselrestrictie-assistent 
Een tool voor mensen die een dieet moeten of willen volgen (zoals 
vegetarisch, veganistisch, halal of mensen met allergieën). De tool 
ondersteunt hen bij het aankopen van geschikte producten. Het 
systeem kan aangeven of een bepaald voedingsmiddel geschikt is 
voor een bepaald dieet en kan aanbevelingen doen over 
gelijkaardige geschikte producten (bijv. voor wie iets nieuws wil 
uitproberen). Het systeem kan ook geschikte alternatieven 
voorstellen voor producten die niet binnen het opgegeven dieet 
passen. 

 4 Een slimme diabetesadviseur 
Een tool die gepersonaliseerd bewegings- en voedingsadvies geeft 
aan diabetici op basis van bijvoorbeeld eigen meetwaarden, 
bewegingsgewoonten of een voedingsdagboek. De 
gepersonaliseerde aanbevelingen vertalen algemene adviezen en 
inzichten naar bijvoorbeeld recepten op maat, volgens persoonlijke 
smaakvoorkeuren. De aanbevelingen zijn van die aard zijn dat ze 
veilig toepasbaar zijn zonder tussenkomst van een arts (bijv. geen 
diagnostiek, enkel preventie).  

 5 AI-ondersteuner 
Een tool die de negatieve invloed van een specifieke beperking of 
stoornis op het dagelijks leven van mensen vermindert. Het kan 
gaan om aandoeningen zoals dyslexie, slechthorendheid, 
slechtziendheid… De oplossing kan een nieuwe tool omvatten voor 
beperkingen/stoornissen waarvoor nog geen slim hulpmiddel 
beschikbaar is, of het kan een verbetering van een bestaande tool 
inhouden om deze meer geschikt of toegankelijk te maken voor het 
doelpubliek. Er bestaan immers al heel wat assistieve 
technologieën die slechts beperkt door het doelpubliek wordt 
gebruikt, deels omdat de functionaliteiten nog niet helemaal 
voldoen aan de noden van het doelpubliek. 

Klimaat 6 Bomenkaart 
Een bomenkaart van Vlaanderen vertrekkend van beeldherkenning 
op luchtfoto's om een gedetailleerd overzicht te creëren van welke 
boom op welke plaats staat. Door de locaties en types van bomen 
in detail in kaart te brengen, beschikken beleidsvoerders en burgers 
over extra informatie om een klimaatvriendelijk beleid te 
ondersteunen of stimuleren. 
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 7 Zwerfvuil herkennen en aanpakken 
Een tool die plaatsen met zwerf- en drijfvuil gedetailleerd in kaart 
brengt. De aard van het vuil wordt geïdentificeerd. De gebruikte 
data kan hier bestaan uit videobeelden van vaste camera's, 
dronebeelden van drones bij opruimacties, of beelden verzameld 
door burgers.  

 8 Afvalsorteerhulp 
Een toepassing die burgers helpt bij het sorteren van het huisvuil. 
De toepassing herkent vuil en geeft de gebruiker advies over het 
type huisvuil, hoe het te recycleren en in welke afvalzak het 
thuishoort. De toepassing kan gericht zijn op individuele gebruikers, 
maar ook op doelgroepen als scholen, jeugdbewegingen of 
bedrijven. Een mogelijke toevoeging is een spelelement dat (jonge) 
gebruikers ook spelenderwijs leert hoe ze huisvuil moeten 
recycleren. 

 9 Opkuis van de waterlopen 
Een oplossing die (grof) vuil in de waterlopen detecteert. Met 
behulp van bijvoorbeeld sonarbeelden wordt de bodem van 
waterlopen in kaart gebracht en worden grote objecten 
opgespoord en herkend. Deze informatie kan officiële instanties 
helpen de waterwegen te beheren. 

 10 Leefomgeving kwaliteitsmeter 
Een aanbevelingssysteem dat personen toelaat om een voor hen 
geschikte woonplaats eenvoudiger te identificeren op basis van de 
meest geschikte kwaliteitsvolle leefomgeving. Hierbij wordt 
vertrokken van een verscheidenheid aan data, zoals gegevens over 
luchtkwaliteit, geluid, mobiliteit, toegankelijkheid van 
voorzieningen, de aanwezigheid van horeca en culturele 
instellingen. Deze informatie wordt gecombineerd met de 
voorkeuren van de gebruiker. 

Mobiliteit 11 Druktebarometer openbaar vervoer 
Een druktebarometer voor het openbare vervoer waarmee reizigers 
hun verplaatsingen kunnen optimaliseren. De druktebarometer 
analyseert druktepatronen aan de hand van historische data, 
gegevens van ticketverkoop, sensordata op rijtuigen etc. De 
barometer combineert dit met andere data zoals bijv. informatie 
over de weersomstandigheden of lokale evenementen. Met deze 
gegevens kan de app aanbevelingen geven voor verplaatsingen 
met het openbaar vervoer waarbij persoonlijke voorkeuren in 
rekening gebracht worden. 

 12 Persoonlijke aanbevelingen voor uitstappen 
Een systeem dat aanbevelingen geeft voor uitstappen op basis van 
het profiel, de voorkeuren en het gedrag van de gebruiker. Dit 
systeem kan eventueel deel uitmaken van bestaande toepassingen 
(bijv. ‘Uit in Vlaanderen’). Om inzicht te krijgen in de persoonlijke 
interesses van een persoon, kan een koppeling worden gemaakt 
met een profiel op sociale media. 

 13 Een mapping van de staat waarin fietspaden verkeren 



8 

 

Een toepassing die de staat van fietspaden in kaart brengt met de 
hulp van burgers. Informatie verzameld door bijv. gyroscopen en 
camera’s in de smartphones van burgers in combinatie met GPS-
data inventariseert en bepaalt de staat van fietspaden. Na een 
trainingsfase waarbij burgers de analyses van het systeem 
beoordelen, kan de toepassing zelfstandig de staat van het fietspad 
bepalen. 

Werk 14 Matching student-opleiding 
Een tool die aanbevelingen geeft voor opleidingen of vormingen op 
basis van persoonlijke interesses, talenten en eerder gevolgde 
opleidingen. De tool heeft als doel om gebruikers gemakkelijker een 
opleiding te laten vinden die bij hen past. Het kan hierbij gaan om 
professionele vormingen, nascholingen, avondonderwijs, culturele 
vormingen, kunstonderwijs ... 

 15 Matching digitale taken-sociale economie 
Een systeem met als doel om de juiste digitale (micro-) taak bij de 
juiste doelgroepwerknemer aan te bevelen op basis van zijn/haar 
digitale vaardigheden en interesses. De toepassing matcht de 
digitale (micro-)taken met de noden van doelgroepwerknemers in 
de sociale economie. Mensen die een beperkte toegang hebben tot 
de arbeidsmarkt worden in de sociale economie vaak ingezet voor 
maat- en handwerk, maar minder vaak voor digitale taken.  

 16 Toegankelijke documenten 
Een toepassing die automatisch moeilijk begrijpbare teksten kan 
omzetten in eenvoudiger taalgebruik. Officiële documenten en 
formulieren zijn vaak opgesteld in moeilijke taal en bevatten veel 
jargon. Een automatische ‘hertaler’ kan deze teksten omzetten 
naar een eenvoudiger taalgebruik, zodat ze gemakkelijker te 
begrijpen zijn, zonder dat belangrijke nuances of details daarbij 
verdwijnen.  

 17 Artikels samenvatten 
Een tool die de lezer helpt om sneller de belangrijkste informatie uit 
lange teksten te halen. De tool haalt kernboodschappen uit (lange) 
teksten, zodat de lezer, zonder de volledige tekst te moeten 
doornemen, sneller de belangrijkste informatie kan bekomen. 

 

Deze lijst met concepten voor maatschappelijk relevante AI-oplossingen resulteert uit 
het voortraject zoals hierboven beschreven in fase 1 en 2. Per projectvoorstel dient er 
een oplossing voor één concept uit deze lijst gerealiseerd te worden.  

Het projectvoorstel mag betrekking hebben op een deel van het concept of op het 
volledige concept. De maatschappelijke meerwaarde van het concept dient hierbij te 
allen tijde behouden te blijven.  

Projectvoorstellen moeten steeds een stap vooruitzetten richting de realisatie van het 
beschreven concept. Mogelijks bestaan er reeds (gedeeltelijke) oplossingen voor de 
concepten uit deze lijst. In dat geval moedigen wij consortia aan om een bestaande 
oplossing incrementeel te verbeteren of een nieuwe oplossing voor het concept uit te 
werken die beter aansluit bij de noden van de maatschappij. Een projectvoorstel kan dus 
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ook bestaan uit een verbetering van een bestaande oplossing die aansluit bij het 
beschreven concept. 

Een citizenscience-aanpak 

Bij het uitwerken van een oplossing voor één van bovenstaande concepten dienen 
burgers betrokken te worden volgens een citizenscience-aanpak. De citizenscience-
aanpak kan op verschillende manieren vorm krijgen zoals omschreven in bijlage 3.  

De projecten dienen in eerste instantie Vlaamse burgers te betrekken. Aanvullend mogen 
activiteiten ook kaderen in een grotere internationale samenwerking en/of andere 
doelgroepen betrekken.  

Zowel tijdens het uitwerken van het projectvoorstel als na goedkeuring ervan, kunnen 
projecten terecht bij Scivil3 voor advies over een passende citizenscience-aanpak.  

Aandacht voor ethiek en regelgeving 

Bij de uitwerking van de oplossing moet aandacht zijn voor ethische, juridische en 
maatschappelijke aspecten. Uit het voorstel moet blijken dat – waar nodig – aandacht is 
voor mogelijke obstakels op dit vlak, met suggesties voor oplossingen.  

De hoofdindiener en partners van een projectvoorstel engageren zich om, na 
goedkeuring van hun projectvoorstel, deel te nemen aan een workshop rond dit thema 
om deze aspecten verder uit te diepen met betrekking tot hun project. Zij worden hierin 
bijgestaan door het Kenniscentrum Data & Maatschappij4.  

Looptijd en budget 

De projecten hebben een maximale looptijd van 1 jaar. Mits goede motivatie zijn 
verlengingen mogelijk binnen het toegekende projectbudget. De projectsteun bedraagt 
maximaal 75.000 euro voor de volledige looptijd.  

(Kleinere) projecten als uitbreiding op lopende (internationale) projecten zijn toegelaten; 
de toegevoegde waarde dient dan duidelijk aangegeven te worden.  

Eigen financiële inbreng van de partners is zeker mogelijk. Dit dient expliciet vermeld en 
toegelicht te worden in het aanvraagformulier. Het kan hierbij gaan om eigen financiële 
bijdragen (op te nemen in de budgettabel onder ‘inkomsten’) of bijdragen in de vorm van 
materialen, mankracht ...  

4. Wie komt in aanmerking voor de subsidies? 
Projecten kunnen worden ingediend door consortia bestaande uit organisaties uit 
minimum twee van de hierna opgelijste categorieën van organisaties.5 De 
steuntoekenning zal gebeuren naargelang de hoedanigheid van de aanvragende 
organisatie(s) (zie 6. Wettelijke aspecten). 
 
 

 
3 https://www.scivil.be en info@scivil.be  
4 https://www.data-en-maatschappij.ai en info@data-en-maatschappij.ai  
5 Via https://amai.vlaanderen kunnen consortia een zoekertje plaatsen om partners met een specifieke 

expertise te vinden om mee samen te werken voor hun projectaanvraag.  

 

https://www.scivil.be/
mailto:info@scivil.be
https://www.data-en-maatschappij.ai/
mailto:info@data-en-maatschappij.ai
https://amai.vlaanderen/
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Actoren uit volgende categorieën komen in aanmerking: 
- Vlaamse bedrijven met expertise in technologie of AI 
- Vlaamse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen 
- Vlaamse vzw’s die zich inzetten voor één van de vier domeinen (Klimaat en milieu, 

mobiliteit, gezondheid, werk) 
- Vlaamse burgerverenigingen 
- Vlaamse lokale overheden 

 
Verder geldt als regel dat de aanvrager gevestigd is in het Vlaams gewest en voor deze 
vestiging steun aanvraagt. Daarnaast kunnen voor activiteiten die gericht zijn op een 
gemeenschapsbevoegdheid, ook organisaties met exploitatiezetel in het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest in aanmerking komen voor steun voor activiteiten die onder de 
bevoegdheid ressorteren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 
Een projectconsortium bestaat uit minimaal twee organisaties komende uit twee 
verschillende categorieën van organisaties die bovenvermeld staan. Om in aanmerking 
te komen voor subsidie moet de aanvragende organisatie minstens in het bezit zijn van 
een ondernemingsnummer.  

- De financiële steun aan bedrijven, vzw’s en burgerverenigingen wordt toegekend 
in het kader van de ‘de-minimisregel’, zoals omschreven in 6. Wettelijke aspecten.  

- De financiële steun aan kennisinstellingen of onderzoeksorganisaties 
respectievelijk overheidsinstellingen wordt toegekend als niet-staatssteun ter 
uitvoering van een van de primaire taken van een onderzoeksorganisatie 
(onafhankelijk onderzoek of onderwijs, disseminatie van kennis) dan wel van een 
dienst van algemeen belang door de overheid. 

 
Organisaties die het project op eigen middelen meewerken en geen steun aanvragen, 
kunnen apart mee in de aanvraag worden vermeld.  

5. Waarvoor kunnen de subsidies gebruikt worden?  
Aanvaardbare kosten 

De subsidie mag enkel besteed worden aan kosten die rechtstreeks te maken hebben met 
de uitwerking van de oplossing voor het betreffende maatschappelijke probleem uit de 
lijst van 3.Specificaties van de oproep tot projectvoorstellen en aan de samenwerking 
met burgers om de oplossing te realiseren.  
 
Volgende kosten komen in aanmerking: 

- Personeelskosten; 
- Werkingskosten (incl. materiaalkosten, communicatiekosten...); 
- Overhead (max. 10% van personeelskosten). 

 
De subsidie is exclusief BTW. Niet-recupereerbare btw kan worden meegenomen als 
aanvaardbare kost.   

6. Wettelijke aspecten 
Hoedanigheid van de steunaanvrager 

De steunaanvraag vermeldt per aanvrager in welke hoedanigheid (bedrijf / 
onderzoeksorganisatie / Vlaamse lokale overheid) steun wordt aangevraagd. Naargelang 
de hoedanigheid van de steunaanvrager is het juridisch kader van de steuntoekenning 
anders en gelden er andere te vervullen vereisten en formaliteiten. Elk type 
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steunaanvrager dient de bijhorende verklaring (zie https://amai.vlaanderen) te 
ondertekenen en bij de steunaanvraag te voegen. Hieronder geven we per het type van 
hoedanigheid van steunaanvrager de hieraan verbonden vereisten en juridische 
aspecten weer. Een projectconsortium bestaat uit aanvragers uit minstens twee 
verschillende categorieën zoals opgelijst in 4. Wie komt in aanmerking voor de subsidies? 
 
Elke organisatie die steun aanvraagt, dient te beschikken over een 
ondernemingsnummer. Burgerverenigingen, vzw’s en middenveldorganisaties vallen 
onder dezelfde regeling als bedrijven en doen hun aanvraag als een bedrijf.   
 

- De aanvrager vraagt aan als een bedrijf 
o Het kan gaan om 

▪ Een entiteit die economische activiteiten uitoefent, met expertise 
in technologie of AI, gevestigd in het Vlaams gewest  

▪ Vlaamse burgerverenigingen, vzw’s  en middenveldorganisaties die 
actief zijn op één van de vier domeinen van amai! (klimaat en milieu, 
mobiliteit, gezondheid, werk) 

o Steuntoekenning aan bedrijven gebeurt in toepassing van de ‘de-
minimisregel’ en dus in de mate dat het plafond aan ontvangen de-
minimissteun gerespecteerd blijft.  

o Het maximale financiële tegemoetkomingspercentage bedraagt 100% van 
het projectbudget  

o Bedrijven moeten hiertoe een verklaring op eer ondertekenen (zie 
https://amai.vlaanderen) over: 

▪ Het niet overschrijden van het maximale plafond van 200.000 euro 
aan de-minimissteun verspreid over 3 belastingjaren   

▪ Het ontbreken van achterstallige RSZ-schulden 
▪ Afwezigheid van andere overheidssteun voor de kosten verbonden 

aan dit project 
▪ Een engagement tot medewerking aan bekendmaking van het 

project in het kader van wetenschapscommunicatie.  
o Als regel geldt dat de aanvrager gevestigd is in het Vlaams gewest en voor 

deze vestiging steun aanvraagt. Uitzonderlijk kunnen voor activiteiten die 
gericht zijn op een gemeenschapsbevoegdheid, ook ondernemingen met 
exploitatiezetel in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in aanmerking 
komen voor steun voor activiteiten die onder de bevoegdheid ressorteren 
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 
- De aanvrager vraagt aan als een onderzoeksorganisatie (voluit: Organisatie 

voor Onderzoek en Kennisverspreiding, zoals Vlaamse universiteiten, hogescholen 
en onderzoeksinstellingen)6 

o Het maximale financiële tegemoetkomingspercentage bedraagt 100% van 
het projectbudget  

o Bij een steuntoekenning aan organisaties voor onderzoek en kennis-
verspreiding voor de uitvoering van niet-economische activiteiten is de 
steunmaatregel te beschouwen als ‘niet-staatssteun’.  
 
 

 
6 Ingeval een kennisinstelling niet optreedt als steunaanvragende partij, maar deelneemt als onderzoekspartner 
of een taak opneemt in kader van contractonderzoek dan moet de kennisinstelling deze verklaring van 
vervulling van de criteria niet toevoegen aan de steunaanvraag. 

https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/


12 

 

o Onderzoeksorganisaties moeten hiertoe een verklaring toevoegen die 
aangeeft: 

▪ Dat ze de criteria vervullen van een Onderzoeksorganisatie volgens 
de EU-definitie in punt 15 ee) van de Kaderregeling O&O&I (voluit 
Kaderregeling (Nr. 2014/C 198/01) van 27 juni 2014 betreffende 
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 7 

▪ Afwezigheid van andere overheidssteun voor de kosten verbonden 
aan dit project 

▪ Een engagement tot medewerking aan bekendmaking van het 
project in het kader van wetenschapscommunicatie.  

- De aanvrager vraagt aan als een lokale overheid in Vlaanderen 
o Het maximale financiële tegemoetkomingspercentage bedraagt 100% van 

het projectbudget.  
o Bij een steuntoekenning aan een lokale overheid voor de uitvoering van 

niet-economische activiteiten (= een dienst van algemeen belang) is de 
steunmaatregel te beschouwen als ‘niet-staatssteun’.  

o Lokale besturen moeten een verklaring toevoegen die volgende zaken 
verduidelijkt: 

▪ De organisatie valt onder de definitie van Vlaamse overheids-
organisatie, en betreft een overheidsbestuur, -instelling of een 
organisatie met een duidelijk afgebakende opdracht van publieke 
dienstverlening binnen het Vlaamse Gewest respectievelijk de 
Vlaamse Gemeenschap, die in kader van deelname aan 
voorliggende oproep amai! handelt vanuit die opdracht. 

▪ Afwezigheid van andere overheidssteun voor de kosten  verbonden 
aan dit project 

▪ Een engagement tot medewerking aan bekendmaking van het 
project in het kader van wetenschapscommunicatie.  

 
Afsprakennota 

Elke consortium moet bij het dossier een afsprakennota toevoegen die de onderlinge 
samenwerking verder toelicht. Deze afsprakennota wordt na eventuele goedkeuring van 
het projectvoorstel verder uitgewerkt tot een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Het is van belang heldere afspraken te maken, afgestemd op de voorziene constellatie 
van het consortium en de onderlinge samenwerking:  

• Als het gaat om een samenwerking tussen de steunaanvragers als autonome 
partijen, bv. een bedrijf met een onderzoeksorganisatie als niet-economische 
actor, is het van belang de niet-economische activiteit van de onderzoeks-
organisatie te respecteren en te garanderen. Eenzelfde aanpak geldt voor een 
samenwerking bedrijf met een overheid. 

o De onafhankelijkheid van de onderzoeksorganisatie bij de uitvoering 
van het project moet worden gerespecteerd. Er is geen sturing door een 
bedrijf en, positief geformuleerd, de onderzoeksorganisatie kan de 
activiteiten van het eigen aandeel in het project onderbouwen / 
argumenteren in het kader van de eigen kennisopbouw. 

o Er zijn nodige en correcte afspraken over eigendoms- en gebruiksrechten 
op de intellectuele eigendom (IE) gegenereerd door de onderzoeks-
organisatie zodat indirecte ongeoorloofde staatssteun aan bedrijven 

 
7 Voor meer info, zie: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra/aanvraagprocedure-voor-een-tetra-
project/steun-aan-organisaties-voor  

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra/aanvraagprocedure-voor-een-tetra-project/steun-aan-organisaties-voor
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra/aanvraagprocedure-voor-een-tetra-project/steun-aan-organisaties-voor
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vermeden wordt. Dit houdt o.m. in dat het niet-discriminatoir aanbod van 
de opgebouwde IE aan elk potentieel geïnteresseerd bedrijf gewaarborgd 
blijft.  

• Als het gaat om een samenwerking met onderzoeksorganisatie als uitvoerende 
onderzoekspartner of om de uitvoering van contractonderzoek in het kader 
van een bedrijfsgestuurd project, zijn afspraken nodig over: 

o Een volledige vergoeding van de kosten van de door de 
onderzoeksorganisaties geleverde prestaties 

o Als er intellectuele eigendom (IE) wordt gegenereerd, zijn afspraken 
nodig over de participatie in de IE. 

o Als het gaat om contractonderzoek, moet worden gegarandeerd dat de 
onderzoeksorganisatie wordt betaald volgens de marktprijs  

Bij de subsidieaanvraag dient een afsprakennota gevoegd te worden die de 
basisbeginselen van het samenwerkingsverband tussen de verschillende partners duidt 
en bovenstaande aspecten hierin beschrijft.  

Open data en open access 

Consortia die een projectvoorstel indienen verbinden zich ertoe om de binnen het project 
verzamelde data (al dan niet door burgers) zo breed als mogelijk open te stellen. Hierbij 
dient duidelijk omschreven te worden onder welke licenties en via welke platformen dit 
zal gebeuren. Indien het niet mogelijk is om de data en publicaties (meteen) open te 
stellen, dient hiervoor een legitieme motivering gegeven te worden. De regels van de 
eigen instelling rond open data en open access dienen gerespecteerd te worden. Waar 
mogelijk en haalbaar worden de principes van het ‘Datacharter voor citizen science’8 
gerespecteerd.  

Software 

We moedigen consortia aan de bronmaterialen van het project open-source aan te 
bieden. Dit is geen voorwaarde, maar kan positief doorwegen in de finale beoordeling van 
projectvoorstellen. Een goed doordachte strategie op dit vlak wordt meegenomen in de 
finale beoordeling van de projectvoorstellen. 

Intellectuele eigendomsrechten 

De eigendomsrechten op de resultaten van het project behoren toe aan de partners van 
het project en dit overeenkomstig de principes die gelden in de situatie van 
samenwerking met een onderzoeksorganisatie en/of een lokale overheid. Verder zijn er  
duidelijke afspraken nodig over reeds bestaande en nodige achtergrondkennis, over het 
vestigen van intellectuele eigendomsrechten op de nieuw gegenereerde resultaten en de 
gebruiksrechten op de bestaande achtergrondkennis en de nieuwe (geplande) 
projectresultaten. De basisbeginselen van de onderlinge afspraken met betrekking tot 
bovengenoemde topics komen aan bod in de afsprakennota. Bij eventuele goedkeuring 
moet het consortium een samenwerkingsovereenkomst opmaken.  

Promotie en communicatie 

Consortia die een projectvoorstel indienen verbinden zich ertoe om mee te werken aan 
communicatie-initiatieven van het amai!-team om het verloop van de geselecteerde 
projecten bekend te maken bij het brede publiek, zowel tijdens de looptijd van het project 
als gedurende minimaal 1 jaar na afloopt van het project. De focus ligt daarbij op 

 
8 https://www.scivil.be/book/datacharter-en-gids-voor-citizen-science  

https://www.scivil.be/book/datacharter-en-gids-voor-citizen-science
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wetenschapscommunicatie, doel is de burger een educatief inzicht te geven in hoe AI-
toepassingen tot stand komen.  

Het project kan door de Vlaamse overheid en de voogdijminister bekend worden gemaakt 
(titel project, samenvatting, consortiumpartners (naam ondernemingsnummer), budget 
voor elk en behaalde resultaten volgens een beschrijving die is overeen gekomen met de 
consortiumpartijen).  

7. Selectieprocedure 
Via deze projectoproep zullen vier projectvoorstellen gesubsidieerd worden voor elk 
maximaal 75.000 euro. Er wordt één project gesubsidieerd per thema (Klimaat en milieu, 
mobiliteit, gezondheid, werk). Enkel projecten die ontvankelijk zijn worden meegenomen 
in de selectieprocedure en enkel projecten die een minimumscore van 60% behalen 
kunnen gesubsidieerd worden. Indien er binnen een thema geen enkel project de 
minimumscore haalt, dan wordt het beste tweede project van één van de andere 
domeinen gesubsidieerd.  

De evaluatie van de projecten wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Data en 
Maatschappij, en Scivil. De evaluatie loopt van 25 oktober 2021 tot 14 november 2021 en 
gebeurt door een jury van experten en burgers volgens het hieronder omschreven proces 
en volgens de evaluatiecriteria vermeld in 8.Selectiecriteria en bijlage 2.  

Juryproces 

Het juryproces bestaat uit 2 stappen:  

1. Een jury van experten zal de ingediende projectvoorstellen schriftelijk evalueren 
op basis van de criteria vermeld in bijlage 2. De drie beste projecten die de 
minimumscore van 60 % hebben behaald, komen in aanmerking voor het vervolg 
van het juryproces. Dit aantal kan lager liggen als onvoldoende projecten de 
minimumscore behalen: projecten die hierbij de minimumscore van 60% niet 
behalen, komen niet in aanmerking voor subsidiering.  

2. Een jury van burgers zal vervolgens de weerhouden projectvoorstellen die de 
minimumscore hebben behaald, beoordelen op vlak van maatschappelijke impact 
en relevantie op basis onder meer de ingediende pitch-filmpjes. De jury van 
burgers zal een rangschikking opstellen voor elk van de vier thema’s.  

Op basis van deze rangschikking per thema door burgers wordt het advies overgemaakt 
aan de bevoegde minister Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, 
Sociale Economie en Landbouw. De finale goedkeuring op basis van het advies gebeurt 
door de minister Hilde Crevits. 

De geselecteerde projecten worden begin 2022 bekend gemaakt.  

De projectindiener ontvangt binnen een redelijke termijn een evaluatieverslag. Over de 
evaluatieprocedure of over het eindresultaat kan niet onderhandeld worden op geen 
enkele wijze. 
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8. Selectiecriteria 
 
Stap 1: Ontvankelijkheidscriteria: 

- Het project werd tijdig ingediend conform de procedure. 
- De projectbeschrijving is volledig inclusief de begroting, de projectplanning, de 

verklaringen van de partners en filmpje met pitch voor de burgerjury. 
- De projectbeschrijving in deel C van het aanvraagformulier in Bijlage 1 omvat 

maximaal 10 pagina’s en het filmpje heeft een duur van maximaal 3 minuten. 
- Alle projectpartners die een aanvraag voor steun doen, hebben een 

ondernemingsnummer. 
- Alle projectpartners van het consortium hebben de verklaring ondertekend 

overeenkomstig de hoedanigheid waarin zij de steunaanvraag in deze oproep 
amai! doen.  

- De afsprakennota bevat een helder zicht op de basisbeginselen die gelden voor de 
samenwerking in het projectconsortium: aan bod komen de voorziene constellatie 
van het projectconsortium en de basisprincipes van de onderlinge samenwerking 
ivm projectuitvoering, eigendoms- en gebruiksrechten op de projectresultaten en 
de reeds bestaande achtergrondkennis bij de projectpartners.  

Stap 2: Uitsluitingscriteria 

- Het project is onontvankelijk. 
- Het project is respectloos ten aanzien van personen, organisaties of andere 

partijen of kwetsend voor bepaalde groepen in de samenleving. 
- Het project respecteert de vooropgestelde limieten qua tijdsduur en budget niet. 
- Het project voorziet geen actieve samenwerking met burgers bij het proces. De 

burgers worden niet of louter passief betrokken. 
- De ethische en juridische aspecten zijn onvoldoende afgedekt. 
- Het project biedt onvoldoende maatschappelijke meerwaarde. 

Stap 3: kwaliteitscriteria - zie bijlage 2 

9. Aanvraagprocedure 
Timing van de procedure 

- Lancering van de oproep: 15 september 2021; 
- Deadline voor indiening: 24 oktober 2021 om 12u00 ’s middags; 
- Bekendmaking goedgekeurde projecten: januari 2022; 
- Start goedgekeurde projecten: ten vroegste januari 2022. 

 
In te dienen elementen 

De aanvraag bestaat uit volgende elementen: 
- Ingevuld aanvraagformulier (Bijlage 1) 
- Ondertekende verklaringen van alle partners volgens de aangeboden templates in 

overeenstemming met de hoedanigheid van de partner; 
- Een afsprakennota die een sluitend zicht geeft op de onderlinge 

samenwerkingsverbanden tussen de projectpartners in het consortium (zie 
6.Wettelijke aspecten) 

- Filmpje van max. 3 minuten met pitch voor de burgerjury (meer uitleg hieronder). 
Alle documenten dienen samenvoegd in 1 pdf ingediend te worden.  
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Aanvraagdocumenten 
In de aanvraagdocumenten moeten duidelijk de te bereiken doelstellingen en 
doelgroepen worden aangegeven, evenals de activiteiten en kosten die voor de 
uitvoering van het project gemaakt worden, de instanties die betrokken zijn bij de 
uitvoering van het project (inclusief eventuele samenwerkingspartners) en het tijdskader 
waarin het project wordt uitgevoerd.  

Alle delen van de aanvraag moeten in een 11 punt lettertype worden geschreven met 
enkele regelafstand. Aanvragen moeten in het Nederlands worden ingediend. Het 
maximum aantal pagina’s opgegeven in het projecttemplate mag niet overschreden 
worden.  

Filmpje met pitch voor burgerjury 
Bij de aanvraag dient een filmpje gevoegd te worden op basis waarvan de burgerjury een 
rangschikking zal maken met betrekking tot maatschappelijke impact en relevantie. Het 
filmpje heeft een maximale looptijd van 3 minuten en bevat volgende elementen: 

- Voorstelling van het consortium en beknopte omschrijving van de aanwezige 
expertise om het project tot een goed einde te brengen; 

- Kerndoelstellingen en acties van het project; 
- De maatschappelijke meerwaarde en beoogde impact van het project. 

 
Het filmpje dient via YouTube geüpload te worden met als instelling ‘unlisted’. De link naar 
het YouTube-filmpje wordt in het aanvraagformulier op de amai!-website meegegeven. 
Het filmpje zal gebruikt worden voor fase 2 van het juryproces zoals omschreven in 7. 
Selectieprocedure. Na afloop van het juryproces mogen de filmpjes – indien gewenst – 
weer verwijderd worden. Indien de indiener bezwaar heeft om het filmpje op YouTube te 
plaatsen of praktische vragen heeft hierrond, mag een e-mail gestuurd worden naar 
info@amai.vlaanderen.  
 
Hoe indienen? 

Het indienen van de aanvraag verloopt via de website https://amai.vlaanderen. Alle 
aanvraagdocumenten en het filmpje dienen ten laatste op 24/10/2021 om 12u00 ’s 
middags ingediend te worden. Er worden geen stukken nagestuurd of vervangen na de 
indiening van het projectvoorstel.  
 
Alle aanvraagdocumenten dienen samengevoegd te worden tot één pdf. De link naar het 
filmpje op YouTube dient bij indiening van de aanvraag meegegeven te worden in het 
daarvoor voorziene veld van het invulformulier.  
 
Na indiening wordt er binnen de 48u een automatische ontvangstbevestiging gestuurd 
naar het opgegeven e-mailadres. De ontvankelijkheid van het projectvoorstel wordt 
bekeken na het verstrijken van de indieningsdeadline op 24/10/2021 en wordt ten laatste 
op 29/10/2021 om 18u00 bevestigd. 
 
Het aanvraagformulier kan je downloaden op https://amai.vlaanderen.  
 
Infomoment over de projectoproep 

Na de lancering van de oproep zal een info- en netwerkmoment georganiseerd worden 
door het amai!-team op donderdag 23 september te BeCentral, Kantersteen 10, Brussel 
(12u tot 14u). Meer informatie op https://amai.vlaanderen. 
 

mailto:info@amai.vlaanderen
https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/
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Partners zoeken 

Via https://amai.vlaanderen kunnen consortia een zoekertje plaatsen om partners met 
een specifieke expertise te vinden om mee samen te werken voor hun projectaanvraag.  

Start van het project 

Het project kan starten na afronding van de subsidieprocedure. De start is ten vroegste 
voorzien op 1 januari 2022. Mits goede motivatie kunnen projecten vroeger starten, 
weliswaar op eigen risico (met name, in het geval het ministeriële besluit alsnog niet zou 
worden goedgekeurd). Geselecteerde projecten kunnen in dit geval kosten inbrengen 
vanaf de effectieve startdatum.  

  

https://amai.vlaanderen/
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Bijlage 1 – aanvraagformulier 
Richtlijnen bij het invullen van het aanvraagformulier 

- Het template mag niet aangepast worden. Download een invulbare kopie van het 
aanvraagformulier op https://amai.vlaanderen en beantwoord de vragen.  

- Alle vragen moeten beantwoord worden. Laat de vragen staan, verwijder ze niet 
uit het formulier. 

- Enkel de vereiste bijlagen opgelijst onder punt E zijn toegestaan. 
- Links naar externe documenten die een vraag beantwoorden zijn niet toegestaan. 

Visuele elementen zoals grafieken, mock-ups en screenshots zijn toegestaan 
maar ze moeten leesbaar blijven en de paginalimiet moet behouden blijven.  

- De aanvraag moet ingediend worden via https://amai.vlaanderen in één enkele 
pdf.  

Om alle aanvragers een eerlijke behandeling te waarborgen, kunnen voorstellen die niet 
aan bovenstaande regels voldoen, als onontvankelijk worden verklaard en zonder verder 
onderzoek terzijde worden gelegd. 

A. ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

Projecttitel  

Acroniem  

Projectlooptijd 
(max. 12 maanden) 

 

Concept (zie 
oproepdocument 
paragraaf 3, Lijst met 
concepten voor 
maatschappelijk 
relevante AI-
oplossingen) 

Domein  

Nummer  

Omschrijving  

Aantal 
projectpartners: 

 

Pitch (Korte 
beschrijving in één 
zin) 

 

Abstract (max. 
2000 karakters incl. 
spaties) 

Dit abstract is gericht 
naar het brede 
publiek. Het zal 
dienen om de 
goedgekeurde 
projecten bekend te 
maken op de website 
van amai! en van het 
departement EWI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://amai.vlaanderen/
https://amai.vlaanderen/
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B. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE OVER DE DEELNEMENDE ORGANISATIES 

Projectindiener 

Vul hier de gegevens in over de organisatie/instelling die het project indient en de 
eindverantwoordelijkheid voor dit project draagt: 

Naam organisatie:  
Rechtsvorm:  
Hoedanigheid: 
 

☐Bedrijf (incl. vzw en burgervereniging)  
☐Onderzoeksorganisatie 
☐Vlaamse overheidsorganisatie 

Maatschappelijke zetel:  
Straat, huisnummer 
Postnummer, gemeente 

 

Ondernemingsnummer:  
Bankrekeningnummer:  
Voornaam en naam 
projectcoördinator: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
 
Indien de contactpersoon verschillend is van de projectcoördinator, vul dan hier de 
gegevens in over deze persoon: 

Voornaam en naam 
contactpersoon: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
 
Gegevens over projectpartner(s) die steun aanvragen 

Vul hieronder de gegevens in voor elke partner die een bijdrage levert aan het project. 
Voeg tevens van iedere partner een ondertekende verklaring (zie templates op 
https://amai.vlaanderen) toe aan het project als bijlage toe.  

Partner 1: 

Naam organisatie:  
Rechtsvorm:  
Hoedanigheid: ☐Bedrijf (incl. vzw en burgervereniging)  

☐Onderzoeksorganisatie 
☐Vlaamse overheidsorganisatie 

Samenwerkingsvorm9 
 

☐ Autonome entiteit 
☐ Onderaannemer 

Adres: 
Straat, huisnummer 

 

 
9 Voor meer toelichting: zie punt 6 in de projectoproep. 

zie
https://amai.vlaanderen/
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Postnummer, gemeente 
Ondernemingsnummer:  
Voornaam en naam 
contactpersoon: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
 
Partner 2: 

Naam organisatie:  
Rechtsvorm:  
Hoedanigheid: ☐Bedrijf (incl. vzw en burgervereniging)  

☐Onderzoeksorganisatie 
☐Vlaamse overheidsorganisatie 

Samenwerkingsvorm ☐ Autonome entiteit 
☐ Onderaannemer 

Adres: 
Straat, huisnummer 
Postnummer, gemeente 

 

Ondernemingsnummer:  
Voornaam en naam 
contactpersoon: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
 
Partner 3: 

Naam organisatie:  
Rechtsvorm:  
Hoedanigheid: ☐Bedrijf (incl. vzw en burgervereniging)  

☐Onderzoeksorganisatie 
☐Vlaamse overheidsorganisatie 

Samenwerkingsvorm ☐ Autonome entiteit 
☐ Onderaannemer 

Adres: 
Straat, huisnummer 
Postnummer, gemeente 

 
 

Ondernemingsnummer:  
Voornaam en naam 
contactpersoon: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
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Gegevens over projectpartner(s) die geen steun aanvragen: 

Naam organisatie:  
Rechtsvorm:  
Adres: 
Straat, huisnummer 
Postnummer, gemeente 

 

Voornaam en naam 
contactpersoon: 

 

Functie:  
Direct 
telefoonnummer: 

 

E-mailadres:  
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C. PROJECTBESCHRIJVING (dit gedeelte omvat max. 10 pagina’s) 

1. Overzicht en doelstellingen van het project  

Omschrijving van de beoogde oplossing en relatie tot het geadresseerde 
concept10  
Beschrijf de beoogde oplossing voor het maatschappelijk probleem. Geef aan hoe dit gelinkt is aan de 
omschrijving van het concept zoals omschreven in het oproepdocument, paragraaf 3. Omschrijf welke rol 
artificiële intelligentie (AI) speelt in de oplossing. Toon aan dat het gebruik van AI een meerwaarde is voor 
het aanpakken van dit probleem.  
 
 
 
 
 
Doelpubliek en beoogde impact 
Wie zal de oplossing voornamelijk gebruiken? Op welke manier draagt het project bij tot een oplossing voor 
het maatschappelijk probleem? Wat is de impact van deze oplossing op de doelgroep en de maatschappij?  
 
 
 
Innovatief karakter 
Op welke manier is de oplossing vernieuwend ten opzichte van reeds bestaande oplossingen? 
 
 
 
 

 
2. Projectopzet: proces, werkplan en tijdschema 

Omschrijf de opzet van het project  
Omschrijf het proces waarmee de oplossing gerealiseerd zal worden. Welke activiteiten zullen er in het 
project uitgevoerd worden? Omschrijf de verschillende fases van het project. Vermeld hierbij de taken, 
timing, opleverbare resultaten, de betrokken partners en de mijlpalen.   
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoerders en partners 
Wie zijn de uitvoerders en partners in dit project? Welke rol zullen ze opnemen en welke kwalificaties 
hebben ze om deze rol tot een goed einde te brengen? Waren ze al betrokken bij voorgaande fases van 
amai! en op welke manier?  
 
 
 
 
 
Risico’s 
Omschrijf de belangrijkste risico’s van het project en de maatregelen en acties om deze risico’s te beperken 
of tegen te gaan.  
 
 
 
 
 
 

 
10 zie oproepdocument paragraaf 3, lijst met concepten voor maatschappelijk relevante AI-oplossingen. 



23 

 

Duurzaamheid en valorisatie van het project 
Omschrijf hoe de gecreëerde oplossing na afloop van het project beschikbaar zal blijven en op een 
duurzame manier door het doelpubliek opgenomen kan en zal worden.  
 
Omschrijf mogelijke vervolgacties na afloop van de financiering voor het project. Hoe wordt ervoor 
gezorgd dat de gecreëerde oplossing beschikbaar, betaalbaar en inzetbaar blijft voor de beoogde 
doelgroep? 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Citizenscience-aanpak 

Omschrijf de manier waarop burgers betrokken zullen worden 
Op welke manier zullen burgers betrokken worden bij het realiseren van de oplossing? In welke fase van 
het project? Welke doelgroepen zullen specifiek betrokken worden? Welke activiteiten worden er 
uitgevoerd door de deelnemers? Hoe worden deze activiteiten afgestemd op de doelgroep? Hoe dragen 
deze activiteiten bij tot het realiseren van de oplossing?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Omschrijf de communicatie-acties naar de burgers 
Hoe worden de deelnemers gerekruteerd en geselecteerd? Via welke communicatiekanalen? Wat is de 
beoogde omvang van de doelgroep? Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat ze gemotiveerd blijven 
doorheen heel het project? 
 
 
 
 
 

 

4. Dataplan 

Verzamelde data 
Welke data en hoeveel data zijn er nodig voor het realiseren van de oplossing? Hoe wordt deze data 
bekomen? Wordt er gebruik gemaakt van bestaande tools, online dataopslag, platformen, ...?11  Op welke 
manier wordt de kwaliteit van de (al dan niet door burgers) verzamelde data en de beoogde oplossing 
gegarandeerd12?   
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Een overzicht van nuttige tools vind je hier: https://www.scivil.be/book/platformen-en-apps . 
12 Informatie over het verhogen van de datakwaliteit in citizenscience-projecten vind je hier: 
https://www.scivil.be/book/data  

https://www.scivil.be/book/platformen-en-apps
https://www.scivil.be/book/data
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Licenties 
Op welke manier zullen de data publiek toegankelijk gemaakt worden tijdens en/of na het project voor 
verificatie en verder gebruik? Omschrijf duidelijk onder welke licenties en via welke platformen dit zal 
gebeuren. Als de data niet beschikbaar gesteld kunnen worden, leg uit waarom niet. Leef, waar relevant, 
het citizen science data charter13 zo veel mogelijk na.  

Indien er publicaties volgen uit het project, zullen deze via open access formaat gepubliceerd worden? 
Indien niet, leg uit waarom niet. 
 
Zullen de bronmaterialen van het project open-source aangeboden worden? (geen verplichting) 
 

 

  

 
Privacy 
Worden er persoonlijke gegevens verzameld? Op welke manier wordt erop toegezien dat er voldaan zal 
worden aan de GDPR/AVG-vereisten?1415  
 
 
 
 

 
5. Projectbegroting 

De subsidie mag enkel besteed worden aan kosten die rechtstreeks te maken hebben met 
de uitwerking van een oplossing voor het gekozen maatschappelijk probleem en de 
samenwerking met burgers volgens een citizenscience-aanpak. Bij vaststelling van 
onrechtmatige uitgaven kan departement EWI een deel van de subsidie inhouden of 
terugvorderen. 
 
Eigen inbreng van de partners voor het project is toegestaan en dient expliciet vermeld 
en toegelicht te worden. Het kan hierbij gaan om financiële bijdragen (op te nemen in de 
budgettabel onder ‘inkomsten’) of bijdragen in de vorm van materialen, mankracht ...  
 
Geef een overzicht van het budget in volgende tabel en licht toe. 
 

Kosten Totaal in 
Euro 

Directe kosten Personeelskosten  
Werkingsmiddelen Materialen  

Externe diensten  
Overige  

Communicatiekosten Events en workshops  
Promotiemateriaal  

 
13 https://www.scivil.be/book/datacharter-en-gids-voor-citizen-science  
14 Indieners kunnen hierbij, waar relevant, vertrekken van de fiches ‘Klaar voor de AVG in 10 stappen’ en ‘Ssst, 
niet aan GBA vertellen’ van het Kenniscentrum Data & Maatschappij https://data-en-
maatschappij.ai/publicaties/klaar-voor-de-avg-in-10-stappen & https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/ssst-
niet-aan-de-gba-vertellen  
15 Meer informatie over GDPR (i.e. AVG) op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/bibliotheek en 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-
protection_en.pdf. 

https://www.scivil.be/book/datacharter-en-gids-voor-citizen-science
https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/klaar-voor-de-avg-in-10-stappen
https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/klaar-voor-de-avg-in-10-stappen
https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/ssst-niet-aan-de-gba-vertellen
https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/ssst-niet-aan-de-gba-vertellen
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/bibliotheek
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
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Digitale communicatie  
Overige  

Verplaatsingskosten   
Overige  

Indirecte 
kosten  

Overhead (max. 10% van totale personeelskost)  

TOTAAL kosten  
 

Inkomsten (eigen bijdrage specifiek voor het project) Totaal in 
Euro 

Inbreng van de eigen instelling  
Inbreng van partners  
Crowdfunding16  
TOTAAL inkomsten  

 
Totaal kosten  
Totaal eigen bijdrage  
Gevraagde projectsubsidie  

 

Toelichting bij budget 
Omschrijf voor elke kostenpost waarvoor de kosten precies gebruikt zullen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Ethische en privacy aspecten 
Welke ethische en privacy aspecten zijn er in dit project en hoe worden ze gewaarborgd?17 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan volgende aspecten: 

- Hoe ga je om met het eigenaarschap van de data of bijdragen die burgerwetenschappers 
aanleveren? Op welke manier worden de bijdragen van de deelnemers erkend en gewaardeerd? 

- Hoe ga je om met de privacy van deelnemers en toevallige passanten?  
- Hoe zorg je ervoor dat de gebruikte disclaimers, informed consents en privacy statements 

toegankelijk en begrijpbaar zijn voor de deelnemers.  
- Hoe maak je je project, indien mogelijk, inclusief naar diverse doelgroepen? 

 
Deze aspecten zullen ook aan bod komen in een workshop rond dit thema. De hoofdindiener en partners van 
een projectvoorstel engageren zich om, na goedkeuring van hun projectvoorstel, deel te nemen aan een 
workshop rond dit thema om deze aspecten verder uit te diepen met betrekking tot hun project. Zij worden 
hierin bijgestaan door het Kenniscentrum Data & Maatschappij. 
  

 
16 Hieronder valt ook een eventuele bijdrage die aan de burger gevraagd wordt om deel te nemen aan het 
project. 
17 Meer informatie: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-
protection_en.pdf , https://www.esomar.org/uploads/public/government-affairs/position-papers/EFAMRO-
ESOMAR_GDPR-Guidance-Note_Legal-Choice.pdf 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-data-protection_en.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/government-affairs/position-papers/EFAMRO-ESOMAR_GDPR-Guidance-Note_Legal-Choice.pdf
https://www.esomar.org/uploads/public/government-affairs/position-papers/EFAMRO-ESOMAR_GDPR-Guidance-Note_Legal-Choice.pdf
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D. VERKLARING 

Onderteken de onderstaande verklaring: 
 
Ik verklaar dat ik dit aanvraagformulier naar waarheid, correct en volledig heb ingevuld. 
Ik geef de toestemming aan het Departement EWI, aan Scivil en aan het Kenniscentrum 
Data en Maatschappij om elk nazicht, elk onderzoek of elke controle te doen die 
noodzakelijk is voor de behandeling van deze aanvraag. 
 
Ik verbind er mij toe elke belangrijke wijziging aan het project, zowel inhoudelijk, als 
financieel, mee te delen aan het Departement EWI en amai!. 
 
Ik verbind me ertoe minstens twee keer deel te nemen aan een update-moment met het 
amai!-team. 
 
Ik verbind mij ertoe om deel te nemen aan een workshop rond ethische en privacy 
aspecten in het kader van dit project.  
 
Ik verbind mij ertoe waar relevant het citizen science data charter na te leven.  
 
Ik stem in met de evaluatieprocedure van deze oproep en verbind mij ertoe de resultaten 
van de evaluatie te aanvaarden.  
  
 
Datum: 
Naam indiener: 
Handtekening: 
 
 
E. Bijlagen 

De aanvraag bestaat uit volgende elementen: 
- Het ingevuld aanvraagformulier  
- De ondertekende verklaringen van alle partners volgens de aangeboden 

templates op https://amai.vlaanderen in overeenstemming met de hoedanigheid 
van de partner 

- Een afsprakennota die een sluitend zicht geeft op de onderlinge 
samenwerkingsverbanden tussen de projectpartners in het consortium. 

- Een filmpje van max. 3 minuten met pitch voor de burgerjury. 
 

Alle documenten dienen samenvoegd in 1 pdf ingediend te worden.  

 
 
 
 
  

https://www.scivil.be/book/datacharter-en-gids-voor-citizen-science
https://amai.vlaanderen/
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Bijlage 2 – Evaluatiecriteria  
1. Overzicht en doelstellingen van het project 
▪ De oplossing is duidelijk en concreet gelinkt aan het gekozen 

maatschappelijke probleem uit de oproeptekst en de beschreven 
oplossing komt tegemoet aan de voorwaarden uit de oproeptekst.  

▪ De rol van artificiële intelligentie is duidelijk omschreven en biedt 
een meerwaarde voor het aanpakken van het gekozen 
maatschappelijk probleem.  

▪ Het doelpubliek voor de oplossing is duidelijk omschreven 
▪ De doelstellingen en beoogde impact zijn duidelijk omschreven en 

dragen op een positieve manier bij aan de oplossing voor het 
maatschappelijke probleem uit de oproeptekst.  

▪ De oplossing is vernieuwend ten opzichte van reeds bestaande 
oplossingen.  

 

 

 

 

 

 

Score: 

         /10 

2. Projectopzet: methoden, werkplan en tijdschema 
▪ De projectplanning is kwaliteitsvol en haalbaar. 
▪ De opleverbare resultaten en mijlpalen zijn duidelijk geformuleerd, 

realistisch en relevant voor de doelstellingen van het project. 
▪ Het proces, het werkplan en het tijdschema zijn duidelijk 

gedefinieerd, en geschikt voor het behalen van de doelstellingen. 
▪ De opzet van het project is realistisch binnen de opgegeven timing 

(max. 12 maanden). 
▪ De uitvoerders en partners beschikken over de nodige expertise om 

het project tot een goed einde te brengen. 
▪ Alle belangrijke risico’s van het project zijn duidelijk omschreven en 

er zijn toereikende maatregelen voorzien om deze risico’s te 
beperken. 

▪ De resultaten zullen na afloop beschikbaar blijven. 
▪ Mogelijke vervolgacties na afloop van de financiering voor het 

project zijn voldoende omschreven, realistisch en relevant. 
▪ Er is voldoende garantie dat de gecreëerde oplossing na afloop van 

het project op een duurzame manier door het doelpubliek 
opgenomen kan en zal worden. 

 

 

 

 

 

Score: 

         /10 

3. Citizenscience-aanpak 
• Het project betrekt burgers op een actieve manier bij het uitwerken 

van de oplossing, volgens een citizenscience-aanpak.  
• De doelgroepen en activiteiten worden duidelijk omschreven. De 

activiteiten zijn goed afgestemd op de doelgroep en dragen bij tot 
het realiseren van de doelstellingen van het project. 

• De bijdrage van de burgers aan het project is belangrijk voor het 
behalen van de doelstellingen van het project.  

• De geplande rekruterings- en selectieprocedures voor de beoogde 
doelgroep(en) en de wijze van betrokkenheid van de deelnemers is 
duidelijk omschreven en adequaat.  

• De beoogde omvang van de deelnemers is realistisch en is goed 
afgestemd op de doelstellingen van het project. 

 

 

 

 

 

 

 

Score: 

         /10 
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• De kwaliteit van de interactie met de doelgroep(en) wordt 
gewaarborgd. De deelnemers worden voldoende gemotiveerd 
tijdens de looptijd van het project. 

 

 

4. Dataplan 
▪ Er is duidelijk omschreven welke en hoeveel data er 

gebruikt/verzameld zullen worden door het project, waar deze data 
zal opgeslagen worden en hoe de data publiek toegankelijk 
gemaakt zal worden.  

▪ Het dataplan is kwaliteitsvol, haalbaar en goed afgestemd op de 
doelstellingen van het project. 

▪ Indien er nieuwe data wordt verzameld, dan wordt de kwaliteit 
hiervan voldoende gegarandeerd. 

▪ Het project houdt voldoende rekening met data privacy aspecten. 
▪ Er is duidelijk omschreven op welke manier de data en publicaties 

toegankelijk gemaakt worden tijdens en/of na het project, incl. 
licenties en platformen. Indien de data of publicaties niet 
toegankelijk gemaakt zullen worden, heeft die een legitieme reden.   

 

 

 

 

 

Score: 

         /10 

5. Projectbegroting 
▪ Alle kosten zijn duidelijk omschreven en toegelicht. 
▪ De kosten zijn realistisch voor het behalen van de doelstellingen.  
▪ Er zijn geen reducties in het budget mogelijk zonder het slagen van 

het project in gevaar te brengen. Het project respecteert de norm 
voor overhead (max. 10% van de personeelskost). 
 

 

 

Score: 

         /10 
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Bijlage 3 – Citizen Science 
Wat is citizen science? 

Citizen science18 of burgerwetenschap draait om wetenschappelijk werk dat – in zijn 
geheel of gedeeltelijk – door het brede publiek wordt uitgevoerd. Een citizenscience-
aanpak kan in elke fase van het onderzoeksproces worden ingezet. Zo kunnen burgers 
worden betrokken bij het formuleren van een onderzoeksvraag, bepalen van 
onderzoekmethoden, verzamelen van data, analyseren van data en/of het rapporteren 
van resultaten. De burgers die hieraan deelnemen, worden citizen scientists of 
burgerwetenschappers genoemd. 

In citizen science werken burgers, ongeacht hun achtergrond, mee aan wetenschappelijk 
onderzoek. Onderzoekers krijgen hulp van het grote publiek bij het uitvoeren van 
wetenschappelijke taken, en burgers leren het wetenschappelijk proces kennen. In 
citizen science zijn burgers dus niet louter passieve ontvangers van 
wetenschapsinformatie, maar ook de actieve betrokkenen in het wetenschappelijk 
onderzoek.  

Burgers kunnen betrokken worden in verschillende stadia van het plannen en uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek. De burger hoeft hierbij niet betrokken te worden bij alle 
fasen van het onderzoeksproces. Bovendien kan het type van betrokkenheid veranderen 
doorheen het project.  

- Agenda: de burger wordt betrokken bij de definitie en identificatie van 
onderwerpen, de probleemdefiniëring, de ontwikkeling van de onderzoeksvragen 
en/of de onderzoeksprocessen; 

- Datacreatie: de burger wordt betrokken bij het verzamelen en/of verwerken van 
gegevens; 

- Onderzoekswerk: de burger wordt betrokken bij het uitvoeren van een 
onderzoekprotocol, bij de data-analyse, bij data-interpretatie en/of bij het 
operationaliseren van wetenschappelijke methoden, instrumenten of producten; 

- Disseminatie en communicatie: de burger wordt actief betrokken bij de 
communicatie over het onderzoek19 naar het brede publiek, naar specifieke 
doelgroepen en/of naar wetenschappers. 

Er bestaat een breed spectrum aan mogelijke citizenscience-projecten, waarbij 
verschillende gradaties van samenwerking tussen burgers en wetenschappers mogelijk 
zijn.  

1. Crowdsourcing: burgers worden betrokken bij de verzameling van primaire data 
en gegevens. Dat kan gaan van vogeltellingen in biologisch onderzoek tot het 
kopiëren en transcriberen van aktes van de huwelijksstand voor historisch 
onderzoek.  

2. Contributie: burgers dragen bij aan een fase van het onderzoeksproces en 
verwerven hierdoor nieuwe wetenschappelijke skills en/of analyserende 
vaardigheden.  

 
18 Meer informatie op http://jongeacademie.be/wp-content/uploads/2016/04/Standpunt-Citizen-Science.pdf en 
op https://www.scivil.be/sites/default/files/paragraph/files/2021-04/Scivil%20Visietekst%20-%20V9.pdf  
19 De burger is hier dus niet louter het doelpubliek van de communicatie, maar de burgers verzorgen zelf (een 
deel van) de communicatie, bijvoorbeeld door zelf communicatie-acties op te zetten en/of door rapporten of 
artikels te schrijven.  

http://jongeacademie.be/wp-content/uploads/2016/04/Standpunt-Citizen-Science.pdf
https://www.scivil.be/sites/default/files/paragraph/files/2021-04/Scivil%20Visietekst%20-%20V9.pdf
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3. Collaboratie: burgers nemen deel aan verschillende fasen van het 
onderzoeksproces. Ze verwerven nieuwe wetenschappelijke skills, genereren en 
presenteren onderzoeksresultaten.  

4. Co-creatie: wetenschappers en burgers bepalen samen de onderzoeksagenda en 
voeren samen het hele onderzoek uit. De burgers en wetenschappers staan op 
gelijke voet in termen van de productie van nieuwe wetenschappelijke kennis. 

Citizen science in het kader van deze projectoproep 

De betrokkenheid van de burger als louter "onderzoeksobject", proefpersoon of 
"gegevensbron" (bijvoorbeeld als respondenten van een survey, onderzoeksonderwerp, 
proefpersoon in een klinisch onderzoek, passieve datasensor enz.) zonder gebruik te 
maken van hun expertise is geen onderdeel van burgerwetenschap zoals gedefinieerd 
voor de doeleinden van dit initiatief.  

De steun aan de projecten heeft als doel om de deelname van burgers aan onderzoek en 
innovatie te promoten, zonder onderscheid in geslacht, afkomst, opleidingsniveau, 
leeftijd etc. In de projecten worden de burgers aangemoedigd om bij te dragen aan het 
genereren van onderzoeksresultaten en inzichten op basis van hun expertise, 
nieuwsgierigheid en bereidwilligheid om deel te nemen, en dit zonder afbreuk te doen aan 
de excellentie van onderzoek en innovatie. Van de projecten wordt in het bijzonder 
verwacht dat ze de kloof tussen onderzoek en innovatie, burgers en de maatschappij in 
het algemeen verkleinen.  

Aangezien burgerwetenschappers in citizen science vaak meer delen dan alleen 
persoonsgegevens, is het belangrijk dat ze helder geïnformeerd worden over hoe hun 
bijdragen en data gebruikt zullen worden in het project. Het is aan te raden om hierin 
verder te gaan dan alleen het (wettelijk) noodzakelijke, maar er als 
projectverantwoordelijke voldoende aandacht aan te schenken dat deze informatie 
helder en duidelijk gecommuniceerd wordt naar alle stakeholders. 

Citizen science en artificiële intelligentie 

Citizen science wordt vaak gebruikt voor het ‘trainen’ van algoritmes in beeld- of 
geluidsherkenning. Op het populaire citizenscience-annotatieplatform Zooniverse staan 
tal  van projecten die dienen om AI-modellen te trainen of te verfijnen. 

Naast annoteren, kan citizen science op vele andere manieren toegepast worden bij 
onderzoek- en innovatieprojecten in AI. Zo zouden burgers niet alleen data kunnen 
annoteren, maar evengoed de nodige data verzamelen die nodig is voor het trainen van 
een algoritme. Burgerwetenschappers zouden opgeleid  kunnen worden tot enquêteurs, 
die hun omgeving bevragen over een mogelijke AI toepassing. Burgerwetenschappers 
kunnen eveneens co-designers worden van een AI toepassing die ze in hun werk of vrije 
tijd zouden gebruiken. 

 

https://www.zooniverse.org/

