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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/betatechment
ality/
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mobilitei
t

ecologie gezondheid digitaliserin
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4 Thema’s

mobiliteit klimaat
& milieu

gezondheid werk
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1) Burgers stellen hun vragen

2) Co-creatie van onderzoeksvragen en 

oplossingen

3) Open call naar consortia

4) Uitwerking van geselecteerde projecten

Burgerparticipatieproject in vier 
fasen:

Overzicht
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Fase 1

Over AI: “Wat is AI en wat doet het?”
Voor AI: “Ik heb een concrete vraag, kan AI dat oplossen?”

Op een platform dat ook ideeën en informatie biedt over AI

Burgers stellen vragen over en voor AI

27 april – 15 juni
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Waar zit AI al in mijn leven?
Hoe artificieel intelligent is jouw supermarktbezoek?
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Werk en AI

Sara gebruikt een spam-filter om 
automatisch ongewenste e-mails 
uit haar inbox te filteren.

Ontdek het verhaal van Sara op 
amai.vlaanderen

De spam-filter van Sara

https://verhalen.amai.vlaanderen/digitalisering
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(Sociale) media / Brainstormsessies / 
Technopolis / Online panel 
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+350 vragen en ideeën
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Fase 2

Burgers gaan op basis van hun problemen op zoek naar concrete 
AI-onderzoeksvragen
Problemen prioriteren die haalbaar en wenselijk zijn
Geschikte problemen verder co-creëren richting oplossingen
Samen met AI-experts en domeinorganisaties

Augustus: 20-tal meest geschikte ideeën voor AI worden 
geselecteerd

Het vinden van problemen en co-creatie van 
oplossingen – ‘kampvuursessies’

21 juni – 31 augustus
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Fase 2

17 ideeën in open call

Expertenpanel

Kampvuur-sessies

Clustering

Van 350+ ideeën naar 17 concepten

350+ ideeën

35 clusters

34 scenario’s

17 concepten
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1. 
Clustering

Identificatie subdomeinen

• Thematisch

• Gebruikte technologieën

à Verwerken tot ideeënclusters
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2. 
Kampvuur-

sessies

Uitdiepen van ideeënclusters tot 

oplossingenruimtes

• Co-creatie van idee tot concept

• Kennismaking tussen

verschillende actoren

• Informeel bijleren
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+350 ideeën geclusterd en 
uitgediept in 5 sessies

21 juni – augustus
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3. 
Experten-

panel

20-tal experten, rating concepten.

Een ranking opstellen volgens de criteria:

• Haalbaarheid van projecten met AI in dit concept: 

• Is een oplossing voor dit concept uit te werken met AI?

• Is deze AI-oplossing haalbaar binnen de tijds- en budgettaire 

limieten van de amai! Projectoproep?

• Wenselijkheid en innovatief karakter van projecten met AI 

in deze richting.

• Is een AI-oplossing voor dit concept wenselijk? Zijn er ethische 

of andere bezwaren tegen zo’n oplossing?

• Kan een oplossing met AI voor dit concept (incrementeel) 

innovatief zijn? 

+ omschrijving aanpassen en/of extra research
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4. 
17 ideeën 

voor de 
call

Finale selectie van 17 

probleemstellingen voor de call
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Fase 3

Open call naar consortia om mee te werken aan een van de 
geselecteerde projecten

Kunnen indienen: domeinorganisaties, AI-KMO’s, 
onderzoeksgroepen, burgers/burgerverenigingen
Selectiecriteria: haalbaarheid, samenstelling consortium, innovatie

Open call voor uitwerking beste projecten

15 september – 23 oktober
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Fase 4

Eind 2021: toekenning projecten
2022: opstart projecten

4 projecten, (idealiter) 1 per domein
Klimaat
Mobiliteit
Gezondheid
Werk

Projecten worden ontwikkeld in co-creatief process
Vb: data verzameld of geannoteerd door burgers

Uitwerking projecten

Vanaf eind 2021
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De projectoproep
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Tot € 75.000 steun
Projecten duren tot 1 jaar
Met een Citizen Science insteek, 
met aandacht voor ethiek en 
wetgeving
Indienen kan tot 24 oktober, 12u00

We zijn op zoek 
naar 4 projecten
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De 17 AI-concepten

Dien een voorstel in dat (een deel) van één van 17 AI-concepten 
waar maakt
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
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• Bomenkaart
• Zwerfvuil herkennen & 

aanpakken
• Afvalsorteerhulp
• Opkuis van de waterlopen
• Leefomgeving kwaliteitsmeter

Klimaat & Milieu
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• Verhoging slaapkwaliteit
• Persoonlijke gezondheidsadviseur
• Slimme voedselrestrictie-

assistent
• Diabetesadviseur
• AI-hulp bij personen met 

beperking

Gezondheid
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• Druktebarometer openbaar 
vervoer

• Persoonlijke aanbevelingen 
uitstappen

• Mapping van de staat van de  
fietspaden

Mobiliteit
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• Matching student-opleiding
• Matching digitale (micro)taken 

met sociale economie
• Toegankelijke documenten
• Artikels samenvatten

Werk



amai!

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?



amai!

Bedrijven, vzw’s, 
burgerverenigingen

‘de-minimis’ steun

Kennisinstellingen, 
onderzoeksorganisaties, 
overheidsinstellingen

Niet-staatsteun

Steun
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Bedrijven, vzw’s, burgerverenigingen
Verklaring:

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.

Voorwaarden ‘de-minimis’
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Onderzoeksorganisatie
Verklaring:

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

Voorwaarden niet-staatssteun
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Lokale overheid 
Verklaring:

Afwezigheid andere overheidssteun voor 
projectkosten
Een engagement tot medewerking aan 
bekendmaking van het project in het 
kader van wetenschapscommunicatie

Voorwaarden niet-staatssteun
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Afsprakennota

• Samenwerkingsvorm: 

autonome partners en/of 

onderaannemers

• Intellectuele eigendomsrechten

• Open data / open access

>> templates binnenkort beschikbaar!
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Juryproces in 2 stappen
Een jury van experten evaluatie op basis 
van de vooraf bepaalde criteria. De drie 
beste projecten die de minimumscore van 
60 % hebben behaald, komen in 
aanmerking voor het vervolg van het 
juryproces. 
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. 

Selectieprocedure
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Criteria beoordeling

STAP 1: ontvankelijkheidcriteria
STAP 2: uitsluitingscriteria
STAP 3: kwaliteitscriteria

Overzicht en doelstellingen project
Projectopzet: methoden, werkplan, tijdschema
Citizenscience-aanpak
Dataplan
Projectbegroting
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In te dienen
1 PDF:

Ingevuld aanvraagformulier
Ondertekende verklaringen
Afsprakennota

+ Filmpje van max. 3 minuten met pitch voor burgerjury

Ten laatste 24 oktober 2021 om 12u00 via formulier website
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Zoek je nog een projectpartner?
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Q&A

3 tafels:
Q&A Projectoproep amai!
Q&A Citizen science
Q&A Juridisch, ethische & maatschappelijke aspecten 
van data- en AI-oplossingen




