
 

INTERNATIONALE OPROEP 

Chilean Clean Technologies Institute 
 

Het agentschap voor Chileense Economische Ontwikkeling (CORFO) wil een nieuw groot instituut 

voor clean technology creëren in de regio Antofagasta in Noord-Chili. Door de klimaatverandering is 

er grotere vraag naar niet-fossiele brandstoffen en hier wilt het instituut op inspelen. Het zal zich 

voornamelijk richten op drie gebieden: zonne-energie, mijnbouwactiviteiten met een lage emissie en 

technologieën die gerelateerd zijn aan de exploitatie van lithium.  

Het technologisch instituut zal zich focussen op:  

1) Onderzoek en technologische ontwikkeling met de focus op het produceren van intellectuele 

eigendommen en technologische overdrachten naar de industrie; 

2) Technologische en consultancydiensten voor particuliere bedrijven en publieke organisaties; 

3) “Human capital” opleidingen in samenwerking met (inter)nationale onderwijsinstellingen; 

4) Kennisverspreiding en toepassing van innovatieve technologie, in het bijzonder voor KMO’s; 

5) Het promoten van ondernemerschap en van technologische innovaties. 

 

Waarom Clean technologies?  

De opwarming van de aarde kan worden 

beperkt door het verminderen of vermijden 

van broeikasgassen die afkomstig zijn van 

menselijke activiteiten. De energie-, industrie-, 

transport- en bouwsectoren zijn samen goed 

voor meer dan 75% van de werelduitstoot. 

Daarom zijn lage emissietechnologieën 

essentieel om de opwarming van de aarde 

tegen te gaan, en hiermee ineens ook nieuwe 

economische opportuniteiten te ontwikkelen.  

 

 

Waarom Chili? 

CONTINU LEIDERSCHAP 

Een sterke economische basis plaatst ons op 

nr. 1 van OESO ranking in Zuid-Amerika. 

LATIJNS AMERIKAANSE HUB 

We hebben de meeste vrije handelsakkoorden 

getekend in de wereld. 

TALENT OP HOOG NIVEAU 

We zijn een regionale magneet voor talenten. 

TRENDSETTER 

Natuurlijk laboratorium voor nieuwe 

technologie en groene ontwikkelingen.

 



De drie technologische gebieden 
 

 

Zonne-energie Mijnbouw met lage emissie 

 

Geavanceerde 

lithiummaterialen 
o Zonne-elektriciteit en 

opslagtechnologieën. 

o Ontwikkeling en 

integratie van 

zonnebrandstoffen. 

o Innovaties om 

zonnewarmte te 

integreren in mijnbouw 

en industriële processen. 

o Ontzilting en 

waterbehandeling met 

behulp van 

technologieën. 

o Energieduurzaamheid in 

metaalmijnen, met een 

circulaire economie 

benadering. 

o Nieuwe mijnbouw-

metallurgische processen met 

lage emissies. 

o Innovaties voor de 

traceerbaarheid van 

broeikasgassen. 

o Innovaties voor de 

duurzaamheid van de 

Chileense niet-

metaalmijnbouwindustrie. 

o Innovaties in 

geavanceerde materialen 

op basis van lithium, 

zouten en andere 

strategische mineralen. 

o Ontwikkeling van 

technologieën om 

schaarse producten die 

worden gebruikt in 

batterijen en opslag, zoals 

kobalt, efficiënter te 

onttrekken en te 

concentreren. 

 

De Atacama woestijn  

• Hoogste zonne-energiepotentieel ter wereld: >3.500kWh/m2/jaar en >4.200 zonne-uren per jaar; 

• Chili heeft 54% van de wereldwijde lithiumreserves; 

• Chili produceert 28% van de totale wereldwijde productie van koper. 

 

 

 



De internationale oproep  
 

Om aan de huidige uitdagingen tegemoet te komen, zal CORFO bijdragen aan de oprichting van dit 

instituut. Het instituut zal een sterke industriële focus hebben, nl. de ontwikkeling, schaalvergroting 

en toepassing van technologische oplossingen in de gebieden van zonne-energie, emissiearme 

mijnbouw en geavanceerde materialen van lithium en andere mineralen.  

Op de website1 van CORFO kunnen internationale bedrijven en instituten die geïnteresseerd zijn in 

dit project zich aanmelden. Daarenboven biedt het “Matchmaking platform”2 hen de mogelijkheid 

om de interesse in deelname aan een gesprek met andere geïnteresseerde partijen te delen. De 

informatie die men dan verstrekt via het registratieformulier zal openbaar worden gepubliceerd voor 

andere instellingen om meer te weten te komen over de interessegebieden, capaciteiten en 

aanbiedingen voor partnerschap.  

Er zullen roadshows worden georganiseerd in verschillende landen waar CORFO informatie zal 

aanbieden en waar geïnteresseerde bedrijven elkaar al eens kunnen ontmoeten. Meer informatie 

over deze roadshows kunt u vinden op de hierboven gemelde website. 

 

Extra aanmeldingsinformatie 

Het instituut zal worden opgericht als een non-profitorganisatie in Chili, gestructureerd om enerzijds 

een permanente focus op innovatie van productieve aard te behouden en anderzijds het genereren 

van toegepast onderzoek en ontwikkeling te bevorderen. 

Aanvragers moeten strategische bondgenoten overwegen om de interesse van het instituut te 

wekken. Deze bondgenoten kunnen zijn: 

• Private of publieke technologische instellingen, gericht op toegepast onderzoek, technologische 

ontwikkeling en productieve innovatie; 

• Nationale of buitenlandse entiteiten die toonaangevend zijn op het gebied van technologische 

ontwikkeling en innovatie; 

• Bedrijven en / of industriële handelsassociaties in de sectoren mijnbouw, energie, technologie, 

productie of andere met betrekking tot de interessegebieden; 

• Een entiteit met een regionaal karakter of met woonplaats in de regio Antofagasta; 

• Ten minste één Chileense universiteit of een openbare instantie die vertegenwoordiger is van de 

staat Chili. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/instituto_tecnologico_de_energia_solar 
2 https://www.corfo.cl/sites/cpp/corfo-rfi  

https://www.corfo.cl/sites/cpp/corfo-rfi
https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/instituto_tecnologico_de_energia_solar
https://www.corfo.cl/sites/cpp/corfo-rfi


 

 

Aanvraagprocedure in twee fasen 
 

RFI-fase (verzoek om informatie) 

Deze fase heeft een open, transparante en participatieve aard, waarin verschillende nationale en 

internationale actoren hun capaciteiten, ervaringen, beste praktijken en visies kunnen blootleggen.  

RFP-fase (verzoek tot voorstellen) 

Goed geëvalueerde potentiële bieders zullen verder gaan met de tweede stap waar de best 

gerangschikte RFI-voorstellen het volgende zullen krijgen: 

• Een bonus van 5% van de eindscore in de RFP-fase. 

• De kans om hun eigen voorstel aan te passen voor het volgende RPF stadium. Dit tot 10% met 

betrekking tot het basisbijdragepercentage voor de rest van de bieders. 

 

Voor meer informatie 
Ga naar www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/instituto_tecnologico_de_energia_solar voor meer 

details, richtlijnen en vereisten. Aarzel niet om contact op te nemen met convocatoriarfi@corfo.cl 

voor eventuele vragen. 

 

http://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/instituto_tecnologico_de_energia_solar
mailto:convocatoriarfi@corfo.cl

