VG VIPP

Factsheet VG VIPP voor softwareleveranciers
Inleiding

Procedure op hoofdl�nen

Kijk op www.vgvipp.nl voor alle benodigde
informatie rondom de conceptovereenkomst,
formats, bedragen en procedures. Aan deze
factsheet kunnen geen rechten worden ontleend.

www.vgvipp.nl

De oﬀerte bestaat uit:

Vanuit de stichting wordt een conceptovereenkomst aangeboden inclusief een oﬀerteformat.
Op basis hiervan stelt de ICT-leverancier de oﬀerte
op. De ICT-leverancier en de stichting sluiten
uiterlijk 17 december 2020 de deﬁnitieve overeenkomst af. Vervolgens dient de ICT-leverancier
uiterlijk 17 december 2021 aangetoond te hebben
dat is voldaan aan de overeenkomst.

Deze factsheet schetst een overzicht van de
procedure om een overeenkomst af te sluiten
tussen Stichting SVP-U en de ICT-leverancier van
een EPD voor vrijgevestigde ggz-professionals voor
het inbouwen van de gegevensdienst Basisgegevens GGZ en het behalen van het MedMij-label.

voor vrijgevestigde &
zelfstandige ggz-professionals

€
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gebruikersaantal

Zie hieronder een overzicht van de procedure en
tijdlijn.

Fase 2: implementatie

Fase 1: voorbereiding
Stichting SVP-U
8 juli 2020
Publicatie VG VIPP
subsidieregeling
door VWS

19 augustus 2020
Bespreking conceptovereenkomst met
leveranciers

4 september 2020
Publicatie oﬀerteformat, procedure
en tijdlijn

2

3

1

Softwareleverancier

16 november 2020
Terugkoppeling
richting leverancier
omtrent ingediende
concept-oﬀerte

4

5

2 november 2020
Deadline voor leverancier om de conceptoﬀerte in te dienen, bestaande uit:
begroting, activiteitenplanning, plan van
aanpak en verklaring van het aantal
vrijgevestigde ggz-gebuikers

17 december 2020
Tekenen deﬁnitieve
overeenkomst per
leverancier

6

1 februari 2021
Stichting dient gebundelde subsidieaanvraag
in bij DUS-I die deze
vervolgens beoordeelt

Gedurende 2021
Ondersteuning richting
leveranciers en periodiek
voortgangsoverleg op basis
van milestones

8

9

7

7 december 2020
Deadline voor aanleveren van
deﬁnitieve oﬀerte door de
leverancier aan de stichting.
Na deze datum worden nieuwe
aanvragen niet geaccepteerd

17 december 2021
Uiterste deadline voor
leverancier om aan te tonen
dat is voldaan aan de
overeenkomst, inclusief
verantwoording*

* De stichting betaalt de ICT-leverancier op het moment dat deze aantoont te voldoen aan de overeenkomst inclusief verantwoording, maar niet eerder dan dat de stichting de
subsidie heeft ontvangen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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