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Internationale workshop
Pre-Commercial Procurement (PCP) van R&D in Europa:
Welke lessen kunnen we leren?
Op 7 en 8 december vindt bij Maastricht School of Management (MSM) een uitdagende workshop
plaats, die georganiseerd wordt vanuit de Corvers-MSM leerstoel in Innovation Procurement. Tijdens
de workshop worden ervaringen op het gebied van pre-commercieel inkopen oftewel PreCommercial Procurement (PCP) in Europa gedeeld, om zo bij te dragen - vanuit professioneel en
academisch perspectief - aan een betere toepassing van PCP.
PCP is een aanpak geïntroduceerd in 2007 door de Europese Commissie voor het aanbesteden van
R&D diensten. PCP is ontwikkeld om publieke aanbesteders te stimuleren R&D diensten in te kopen
die innovatieve oplossingen versnellen voor de behoeften van de publieke sector.
De workshop wordt georganiseerd in samenwerking met het Forschungszentrum Jülich, dat lid is van
de Helmholtz Association of German Research Centres en één van de meest toonaangevende
interdisciplinaire research centers van Europa. In 2007 kreeg Professor Grünberg, één van de
wetenschappers van het Forschungszentrum, de Nobelprijs voor Natuurkunde.
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Corvers Commercial and Legal Affairs, de Corvers-MSM leerstoel en het Forschungszentrum Jülich
zijn de laatste jaren veelvuldig actief geweest op het gebied van Pre-Commercial Procurement Het
Corvers team is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de controle van door de EU gefinancierde
PCP opdrachten en bij de juridische en commerciële ondersteuning van grensoverschrijdende en
nationale PCP opdrachten. Het Forschungszentrum Jülich was actief in en had de leiding over PCP
opdrachten die mede gefinancierd werden door de Europese Commissie.
Omdat PCP een belangrijke bijdrage kan leveren aan baanbrekende innovaties en betere openbare
diensten, hebben Corvers Procurement en het Forschungszentrum Jülich besloten dat het tijd is om
ideeën en geleerde lessen te delen ten behoeve van huidige en toekomstige PCP opdrachten.
De workshop is een besloten evenement en deelname is alleen op uitnodiging. De resultaten zullen
samengevat worden in een publiek document dat zo spoedig mogelijk beschikbaar gemaakt wordt.
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Oana Voda via
o.voda@corvers.com

Over de Corvers-MSM leerstoel in Innovation Procurement
De Corvers-MSM leerstoel in Innovation Procurement is gelanceerd in 2016 bij MSM. Professor
Nicola Dimitri heeft de leiding over de leerstoel en wordt ondersteund door een team van
onderzoekers. In het kader van deze leerstoel worden zowel open als maatwerk
onderwijsprogramma’s gegeven op het gebied van Innovation Procurement aan diverse cliënten,
waaronder het ministerie van Defensie. Daarnaast heeft de leerstoel een aantal publicaties
gegenereerd en publieke lezingen georganiseerd over Innovation Procurement
(www.msm.nl/research/corvers-chair-in-innovation-procurement). Hiermee verdiept de leerstoel de
expertise van Covers Commercial and Legal Affairs, een toonaangevend juridisch adviesbureau
gespecialiseerd op het gebied van Europees aanbesteden en inkoop met toonaangevende klanten in
Nederland en het buitenland. Corvers is consortiumpartner binnen het European Assistance for
Innovation Procurement-initiatief EAFIP (www.eafip.eu)
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