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Challenge provincie Zuid-Holland – Nota van inlichtingen 

Beantwoording vragen en wijzigingen 
Dit document wordt continue aangevuld met nieuwe vragen en antwoorden en is voor het 

laatst bijgewerkt op: 27 november 2019 
 

Eerdere versies van de oproep en uitvraag en het inschrijfformulier gepubliceerd op www.innovationquarter.nl/pact zijn 

vervangen met versies waarin alle onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen: 

 Er is een derde vragenronde ingesteld. Vragen kun je tot uiterlijk donderdag 12 december 2019 

12.00 uur per e-mail stellen op pact@innovationquarter.nl.  De provincie Zuid-Holland zal zo 

spoedig mogelijk en uiterlijk vrijdag 13 december 2019 23.59 uur antwoorden op de vragen 

geanonimiseerd op www.innovationquarter.nl/pact publiceren. 

 Het tijdspad wordt verlengd, inschrijving uiterlijk 15 december 2019 23.59 uur indienen 

 Alle op de juiste wijze en tijdig ingediende inschrijvingen zullen worden beoordeeld door de 

beoordelingscommissie 

 Inschrijven met een bestaand projectplan wordt makkelijker: plan mag als bijlage bij de 

inschrijving gevoegd worden 
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Deze Nota van Inlichtingen die voortvloeit uit de beantwoording van alle vragen wordt hiermee een integraal onderdeel van 

de uitvraagstukken en geldend voor deze uitvraag. 
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Antwoorden vragenronde 3 
Vragen ingediend voor vragenronde 3 worden z.s.m. en uiterlijk vrijdag 13 december 2019 23.59 uur 

beantwoord.  

 

Er zijn nog geen vragen ontvangen/beantwoord voor ronde 3. 
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Antwoorden en wijzigingen n.a.v. vragenronde 2 
Gepubliceerd op 27 november 2019 

Derde vragenronde ingesteld: stel vragen uiterlijk 12 december 2019 12.00 uur 

Betreffende pagina 8 van de P>Act Challenge oproep en uitvraag (versie 3) 

Er is een derde vragenronde ingesteld. Vragen worden in de derde ronde z.s.m. beantwoord op 

www.innovationquarter.nl/pact in plaats van eenmalig aan het einde van de ronde zoals het geval 

was bij de eerste twee ronden. Vragen kun je tot uiterlijk donderdag 12 december 2019 12.00 uur 

per e-mail stellen op pact@innovationquarter.nl.  De provincie Zuid-Holland zal zo spoedig mogelijk 

en uiterlijk vrijdag 13 december 2019 23.59 uur antwoorden op de vragen geanonimiseerd op 

www.innovationquarter.nl/pact publiceren. 

Uurtarieven (in-kind) mogen verschillen per activiteit/persoon, P>Act schrijft 

geen standaard of maximum tarieven voor 

Betreffende het inschrijfformulier 

Vraag: Bij sommige subsidies zijn er standaard tarieven of maxima per uur. Ik kon hier niets over 

terugvinden in de handleiding van Pact. Betekent dat elke betrokken partij zijn standaard uurtarief 

mag vermelden dan wel een schatting mag maken? We gebruiken zelf verschillende tarieven voor 

verschillende activiteiten (bv. project management, engineering, prototyping) en willen deze 

verschillende tarieven per partner laten terug komen. Is dat ok? 

Antwoord: De provincie Zuid-Holland schrijft voor deze P>Act Challenge geen standaard of maximum 

tarieven voor. Het is toegestaan verschillende tarieven per activiteit/partner/persoon te gebruiken. 

Wij wijzen jullie er op dat de inschrijving voor criterum E ‘haalbaarheid’ ook wordt beoordeeld op of 

deze onderbouwd marktconform is. 

Gebruik van de Engelse taal gedeeltelijk toegestaan 

Vraag: Een van de beoogde Nederlandse projectpartners is geregistreerd als NL bedrijf en hebben 

productie-locatie in [stad] maar spreken geen Nederlands. Zij zullen onze expertise partners zijn op 

productie gebied. In hoeverre is dit voor jullie een probleem met bijvoorbeeld de pitch? Er zijn ook 

NL talige projectpartners die ongeveer hetzelfde doen maar zij hebben niet een dezelfde expertise en 

machines beschikbaar zoals de beoogde partner. 

Antwoord: Het is toegestaan tijdens de pitch deels Engels als voertaal te gebruiken en om deels 

Engelstalige documenten, presentaties en inschrijfformulier in te dienen. Het is jullie eigen 

verantwoordelijkheid deze Engelse passages voldoende begrijpbaar op te stellen voor personen voor 

wie Engels niet de moedertaal is. 

Bewijzen of verklaringen van samenwerking insturen is niet verplicht 

Vraag: Hoe moet de samenwerking met ketenpartners vormgegeven worden. In de zin van een 

intentieverklaring nodig? Of officieel samenwerkingsverband? 

Antwoord: Het is niet verplicht intentieverklaringen, samenwerkingsverbanden of andere 

bewijzen/verklaringen van samenwerking in te sturen. Wij wijzen jullie er wel op dat de inschrijving 

voor criterium C ‘betrokkenheid ketenpartijen’ beoordeeld wordt op de mate waarin onderbouwd 
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diverse ketenpartners betrokken worden bij de uitvoering van de opdracht. Bewijzen/verklaringen 

van samenwerking kunnen de onderbouwing versterken. 
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Antwoorden en wijzigingen n.a.v. vragenronde 1 
Gepubliceerd op 8 november 2019 

Wijzigingen in het tijdspad: deadline inschrijven is nu 15 december 2019 23.59u 

Betreffende pagina 4 en 5 van de oorspronkelijke P>Act Challenge oproep en uitvraag 

Naar aanleiding van onderstaande vragen heeft de Provincie Zuid-Holland wijzigingen gemaakt in de 

uitvraag. Om alle geïnteresseerde partijen voldoende tijd te gunnen een inschrijving onder deze 

gewijzigde voorwaarden in te dienen, wijzigt het tijdspad vermeld in de oorspronkelijke oproep en 

uitvraag. Tevens wordt een tweede vragenronde ingesteld, deze zal verlopen zoals de eerste 

vragenronde (beschreven op pagina 9 van de  P>Act Challenge oproep en uitvraag). Het nieuwe 

tijdspad verloopt volgens onderstaande planning: 

 Nieuwe datum Oorspronkelijke 

datum

Laatste mogelijkheid tot indienen vragen 

voor tweede vragenronde   
Maandag 25 november 2019 9.00 uur -

Beantwoording tweede vragenronde 

(schriftelijk)  
Maandag 2 december 2019 -

Uiterlijk indienen van de inschrijving  Zondag 15 december 2019 23.59

uur
17-11-2019

Bekendmaking uitslag ronde 1 en 

uitnodiging pitches  
Maandag 23 december 2019 25-11-2019 

Pitches*  Dinsdag 7 januari 2020 4-12-2029  

Bekendmaking uitslag ronde 2 

(winnaars) (schriftelijk)  
Vrijdag 10 januari 2020 6-12-2019 

Prijsuitreiking*  Vrijdag 31 januari 2020, ‘s middags  29-12-2019 

 Opdrachtverstrekking  en startdatum 

opdracht  
Februari 2020 Jan. 2020 

Voortgangspresentatie  Mei 2020 Apr. 2020 

Deadline opleverresultaat en 

eindpresentatie  
Augustus 2020 Jul. 2020

* Inschrijvers dienen deze dagen beschikbaar te zijn voor een eventuele pitch en prijsuitreiking in Den 

Haag.  

Alle inschrijvingen worden beoordeeld 

Betreffende pagina 5 t/m 7 van de oorspronkelijke P>Act Challenge oproep en uitvraag 

Vraag: Wij willen niet het risico lopen ons in te schrijven en niet bij de eerste 25 inschrijvers die 

beoordeeld worden te behoren, kan dit proces veranderd worden? 

Antwoord: Ja, de Provincie Zuid-Holland wijzigt dit deel van het beoordelingsproces. In 

beoordelingsronde 1 zullen alle inschrijvingen (die niet zijn uitgesloten in de uitsluitingsronde) 

worden beoordeeld volgens de in de oproep en uitvraag beschreven criteria.  

Inschrijven met een bestaand projectplan wordt makkelijker 

Betreffende pagina 9 van de oorspronkelijke P>Act Challenge oproep en uitvraag en het 

inschrijfformulier 

Vraag: Is het toegestaan een bestaand projectplan in te dienen als bijlage bij het inschrijfformulier? 
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Antwoord: Ja, de provincie Zuid-Holland wijzigt de spelregel ‘Bijlagen mogen alleen gebruikt worden 

voor afbeeldingen, schema’s en  tabellen’ van het inschrijfformulier. Een projectplan of ander 

document dat in gaat op (een deel van) de gevraagde informatie mag als bijlage meegestuurd 

worden met het inschrijfformulier. Verwijs op het inschrijfformulier actief naar de bladzijden of 

hoofdstukken van het document waarin de gevraagde aspecten aan de orde komen. 

Bijlagen, zoals een projectplan, die meer bevatten dan alleen een afbeelding, schema of tabel tellen 

mee in het maximaal aantal toegestane woorden. Dit soort bijlagen tezamen met het 

inschrijfformulier mogen maximaal 6000 woorden bevatten. 

Toelichting op beoordelingscriterium ‘betrokkenheid ketenpartners’ 

Betreffende pagina 6 van de oorspronkelijke P>Act Challenge oproep en uitvraag en het 

inschrijfformulier 

Vraag: Inschrijvingen worden beoordeeld op de mate van betrokkenheid van ketenpartners. Wat 

verstaat u onder ketenpartners, en wanneer is er sprake van betrokkenheid? 

Antwoord: Ketenpartners zijn publieke en private partijen die een rol spelen in het: ontwikkelen, 

onderzoeken, produceren, verkopen, vervoeren, inzamelen, sorteren, recyclen of anderszins 

verwerken van kunststof producten, kunststof halffabrikaten, grondstoffen voor kunststof en 

kunststof reststromen (afval). Voorbeelden zijn: producenten, brand-owners, kennisinstellingen, 

retailers, gemeentes, recyclers en logistiek dienstverleners.  

 

Een ketenpartner is al (in kleine mate) betrokken bij de inschrijver wanneer deze bijvoorbeeld advies 

of feedback op de opdracht levert en is in grote mate betrokken wanneer deze bijvoorbeeld actief 

deelneemt aan de uitvoering van de opdracht of een aanzienlijke financieële bijdrage levert aan de 

opdracht.  

 

 

 


