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amai!

Agenda
1. Over ‘amai!’  

2. Toelichting projectoproep

3. Q&A
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Kenniscentrum Data & Maatschappij

Kenniscentrum voor juridische, ethische en
maatschappelijke aspecten van artificiële
intelligentie en datatoepassingen (imec-SMIT, 
VUB)

Scivil: Het Vlaamse Kenniscentrum voor 
Citizen Science

Dochterorganisatie van RVO-society

In opdracht van de Vlaamse Overheid 
(Economie, Wetenschap en Innovatie)

Wie zijn wij?
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Over ‘amai!’
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Brede publiek inzicht en inspraak geven in de 

mogelijkheden van AI voor maatschappelijke uitdagingen

Leren wat AI is en zelf vragen voor AI opstellen

Leren hoe AI-oplossingen tot stand komen

Doel
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Brede Vlaamse bevolking

In het bijzonder: 
‘maatschappelijke 
toepassers’

Hebben weinig kennis of 
zelfvertrouwen in 
technologie

Maar kunnen wel 
‘overtuigd worden’ door 
een concrete 
maatschappelijke 
toepassing

Doelgroep

https://ptvt.nl/kennisbank/betatechmentality/

https://amai.vlaanderen/onderzoek

https://amai.vlaanderen/onderzoek
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AI outreach zoals het meestal gebeurt: 
for tech enthousiastelingen
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Welke problemen zie je graag opgelost (met AI)?

Amai! 
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mobiliteit ecologie gezondheid digitalisering

4 Thema’s

mobiliteit klimaat

& milieu

gezondheid werk
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Inzicht: Breed publiek inzicht geven in 
hoe AI deel is van hun leven

Wetenschapscommunicatie

Ideeën: waar wil jij dat AI voor wordt 
gebruikt (en op welke manier)?

Citizen science

Impact! We geven 5 consortia de kans 
om ideeën van burgers waar te maken

Projectoproep

Amai! aanpak
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AI-walks

Inspiratiestand

Creatieve workshops

Brainstormsessies

Items op Radio 2

…

30+ activiteiten

Inzicht
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(+500) 

ideeën
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Impact: van idee naar realiteit



amai!

14

https://amai.vlaanderen/projecten/

KdG Expert

Sentigrate

UCLL

KdG Expert

Health house

Hippo & Friends

Urban Forestry Lab

Vives

Eurosense

Faktion

KdG Expert

https://amai.vlaanderen/projecten/
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De projectoproep
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Tot € 75.000 steun

Looptijd max. 2 jaar

Gelinkt aan één van de 
ideeënclusters of ideeën op het 
amai!-platform

Indienen kan tot 18 september, 
12u00

We zijn op zoek 

naar 5 projecten

www.amai.be/oproep
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4 projecten die een AI-oplossing uitwerken

voor één van de ideeënclusters of ideeën op het amai!-platform

1 project dat digitale inclusie bevordert 

met betrekking tot AI 

Welke projecten zoeken we?

mobiliteit klimaat

& milieu

gezondheid werk

Iedereen

Mee
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4 projecten die een 

AI-oplossing uitwerken

Voor één van de ideeënclusters of ideeën op het amai!-platform

We leggen geen TRL op

Beschrijf van waar je vertrekt en waar je wil eindigen

Hoe denk je te kunnen komen tot een afgewerkt product? 

Vaak bestaan al oplossingen

Zorg voor een (incrementele) verbetering

Stel een andere oplossing voor

Gebruik een citizen science aanpak

mobiliteit klimaat

& milieu

gezondheid werk
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Impact: van idee naar realiteit
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1 project over digitale inclusie 
en AI

Het verbeteren van de toegang tot / gebruik van AI door: 

toegang tot AI-oplossingen te verbeteren

verhogen van kennis of vaardigheden

voorzien van individuele begeleiding

wegnemen van psychologische remmingen

verbeteren van de gebruikerservaring of het ontwerp 
van bestaande AI-oplossingen

Gekoppeld aan één van de amai! ideeënclusters of ideeën

Doelgroepenplan is vereist

Doelgroep die je wil mee krijgen met AI

Inspelen op noden en uitdagingen

Citizen science aanpak is hier niet verplicht

Iedereen Mee
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Consortia bevatten organisaties uit minstens 2 van 
deze categorieën 

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 

Vlaamse burgerverenigingen

Vlaamse lokale overheden

Wie komt in 

aanmerking?
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Bedrijven, vzw’s, burgerverenigingen

‘de-minimis’ steun

Kennisinstellingen, 

onderzoeksorganisaties, 

overheidsinstellingen

Niet-staatsteun

Vormen van steun
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In te dienen
1 PDF:

Ingevuld aanvraagformulier

Ondertekende verklaringen van alle partners (incl. indiener)

Afsprakennota

Foto / afbeelding van max 5MB voor publieksstemming

Filmpje van max. 30 seconden voor publieksstemming

Ten laatste 18 september  2022 om 12u00 via formulier website

Templates op amai.vlaanderen/oproep

https://amai.vlaanderen/oproep
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Aanvraag-
formulier

2 templates

• Uitwerken van een AI-oplossing

• Inzetten op digitale inclusie

AI-oplossing Iedereen Mee

1. Overzicht en doelstellingen

2. Projectopzet: methoden, werkplan, 

tijdschema

3. Citizenscience-aanpak

4. Dataplan

5. Projectbegroting

1. Overzicht en doelstellingen

2. Projectopzet: methoden, werkplan, 

tijdschema

3. Doelgroepenplan

4. Projectbegroting
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Verklaringen 
op eer

3 templates

• Onderzoeksinstelling

• Bedrijven, burgerverenigingen, 

vzw’s

• Lokale overheden
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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.

Verklaring op eer

Bedrijven, vzw’s, 

burgerverenigingen
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Niet-economische activiteit

Afwezigheid andere overheidssteun voor 
projectkosten

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

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

Verklaring op eer

Onderzoeksinstelling
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Afwezigheid andere overheidssteun voor 

projectkosten

Een engagement tot medewerking aan 

bekendmaking van het project in het 

kader van wetenschapscommunicatie

Verklaring op eer

Lokale overheden
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Afsprakennota

• Samenwerkingsvorm: 

autonome partners en/of 

onderaannemers

• Intellectuele eigendomsrechten

• Open data / open access
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Juryproces in 2 stappen

Een jury van experten 
evaluatie op basis van de criteria uit de 
oproeptekst. 

De drie beste projecten die de 
minimumscore van 60 % hebben behaald, 
gaan naar publieksstemming

Een publieksstemming: 
Brede publiek stemt op favoriete project 
per thema

Op basis van aangeleverde titel, pitch, foto 
en filmpje

Selectieprocedure
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Jury van experten

STAP 1: ontvankelijkheidcriteria

STAP 2: uitsluitingscriteria

STAP 3: kwaliteitscriteria

AI-oplossing Iedereen Mee

1. Overzicht en doelstellingen

2. Projectopzet: methoden, werkplan, 

tijdschema

3. Citizenscience-aanpak

4. Dataplan

5. Projectbegroting

1. Overzicht en doelstellingen

2. Projectopzet: methoden, werkplan, 

tijdschema

3. Doelgroepenplan

4. Projectbegroting
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Publieksstemming

Slogan (10 woorden)

Pitch (300 karakters)

Afbeelding
Rechtenvrij

Duidelijke link met project

Filmpje
30 seconden!

Korte pitch

Filmen met gsm = ok

Input uit projectaanvraag
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• 28 juni: lancering projectoproep

• 18 september: deadline indiening projectvoorstellen

• 15 oktober: beslissing jury van experten

• 15 oktober - 30 oktober : publieksstemming

• januari 2023: start van de goedgekeurde projecten

Tijdslijn
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7 tips voor een goede proposal

https://amai.vlaanderen/news_items/2442

https://amai.vlaanderen/news_items/2442
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Praktische vragen over de 
oproep info@amai.be

Citizen science aanpak 
info@scivil.be

Juridische, ethische en 
maatschappelijke aspecten
info@data-en-maatschappij.ai

Ondersteuning van amai!-team

Hulp nodig?

mailto:info@amai.be
mailto:info@scivil.be
mailto:info@data-en-maatschappij.ai
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Zoek je nog een projectpartner?

https://amai.vlaanderen/topics/1653
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Online Q&A sessie

Al je laatste vragen voor de 
finale indiening op 18 
September

Wacht niet tot dan! Wij blijven
beschikbaar tijdens de 
zomermaanden

8 September, 12u

Q&A lunch-webinar
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Maak kennis met ons en met elkaar

5 tafels:

mobiliteit klimaat

& milieu

gezondheid werk iedereen

mee

Wie ben je?

Wat brengt je vandaag hier?




