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BRUSSELS LOF

Brussels Lof 6 mei 2019

Beste lezers van Brussels Lof, 

De media berichtten er al over: het project eHubs -waarin de steden Arnhem en

Nijmegen allebei deelnemen- is onlangs goedgekeurd door de EU. EHubs is een project

waarin zal worden geëxperimenteerd met het delen van elektrische voertuigen; een

mooi voorbeeld van de meerwaarde van Europese projecten. Op zichzelf  hadden

Arnhem en Nijmegen dit nooit voor elkaar gekregen, maar dankzij de goede

samenwerking met onder andere Amsterdam, Leuven, Manchester, Polis en natuurlijk

de Europese Commissie lukte het wel. In deze nieuwsbrief berichten we uitvoerig over

het EHubs project en andere recente successen en kijken we vooruit naar een drukke,

spannende periode waarin weer veel Europese activiteiten op de rol staan en waarin er

ook voor u van alles te doen is. Veel leesplezier toegewenst.

Met vriendelijke groet, Arnout Smit en Geert Ritsema

EU Project elektrische deelvoertuigen

van start in Arnhem en Nijmegen

De Europese Unie wil de CO2-uitstoot in steden

aanzienlijk verminderen en een groeiende markt

creëren voor elektrische deelmobiliteit. Arnhem en

Nijmegen gaan helpen om dit doel dichterbij te

brengen via het pilotproject eHubs, dat onlangs door

de Europese Commissie werd goedgekeurd en dat

deels door de EU gefinancierd zal worden. In een eHub

staan elektrische deelauto’s die er ook kunnen

opladen. Daarnaast kun je er gebruikmaken van andere

vervoersmiddelen zoals de elektrische fiets, een

elektrische bakfiets of het OV.

Arnhemse EU Conferentie Climate Active Neighbourhoods goed

bezocht

Op 10 en 11 april vond in Arnhem de internationale slotconferentie van Climate Active

Neighbourhoods (CAN) plaats. CAN is een mede door de Europese Unie gefinancierd

project waarin de afgelopen 3 jaar in diverse steden, waaronder Arnhem, in Noordwest-

Europa op wijkniveau is geëxperimenteerd met oplossingen voor energie efficiency en

het vermijden van CO2 uitstoot. 

Tijdens de conferentie deelden ongeveer 90

vertegenwoordigers van steden, kennisinstellingen en

bedrijven uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland

en het Verenigd Koninkrijk hun ervaringen met

verschillende aanpakken om bewoners te

enthousiasmeren voor de energietransitie. Meer

informatie over de ervaringen die tijdens CAN zijn

opgedaan kunt u via de link nalezen.

Nijmegen-Gent Innovation Bootcamp

groot succes

Een mooi voorbeeld van een kleiner Europees project

met veel impact:  Je kunt de toekomst voorspellen

door een waarzegster in een glazen bol te laten

kijken, maar het is veel leuker én interessanter om

Vlaamse en Nederlandse studenten aan de slag laten

gaan met het ontwikkelen van toekomstscenario’s!

Op 17, 18 en 19 maart hebben studenten uit Nijmegen en Gent in het kader van het

Europese project ‘science meets regions’ en de City Deal Kennis Maken met elkaar

nagedacht over de vraag: hoe ziet de wijk Nijmegen Nieuw-West eruit in 2050? Hierbij

hielden zij rekening met mogelijke technologische, economische maar ook sociale

maatschappelijke trends. In drie subgroepen kwamen zij tot creatieve inzichten voor

bewoners, wijkprofessionals, ambtenaren en onderzoekers binnen drie thema’s:

wijkeconomie, duurzame stedelijke ontwikkeling en sociale verschillen. In mei

bezoeken de studenten uit Nijmegen hun collega’s uit Gent. Daar gaan ze wederom

gezamenlijk een scenario-oefening uitvoeren, dit keer in de wijk Nieuw-Gent.

Projectresultaat: History Through Their Eyes project

Project afgesloten over jongerenherdenking WOII

Na de vijf succesvolle edities van het project  History

Through their Eyes (in Normandië, Bastenaken,

Nijmegen, Berlijn en Cassino) is het project

afgesloten. Dit project werd mede gefinancierd door

het  Europe for Citizens Programme van de Europese

Unie. Het doel van het project was om meer begrip

over de Tweede Wereldoorlog te kweken. Daar is ook

de jongere generatie bij betrokken door hen het

belang van vrijheid, vrede en democratie te laten

zien. 

Liberation Route Europe is trots op de belangstelling die werd opgewekt voor de EYES

reizende expositie en conferentie. Er volgt nog een follow-up in Nijmegen met

workshops in hetzelfde format. Ook in Duitsland zal in meerdere steden de reizende

expositie langsgaan.   De digitale tentoonstelling is beschikbaar in vijf talen. Om de

beste momenten van EYES te herbeleven, nodigen wij u uit om de video- en fotogalerij

te bekijken op YouTube. 

History through their EYES

Gemeenteraad en college Westervoort

bezoeken Brussel

Op 5 april brachten leden van de gemeenteraad en het

college van B&W van de gemeente Westervoort een

werkbezoek aan Brussel. Zij werden onder meer

rondgeleid in het Europees Parlement en het Europese

Huis van de Geschiedenis. Ook kregen zij een

presentatie over het Liberation Route project en over

het werk van Bureau Brussel. Een van de deelnemers

aan het werkbezoek – fractievolger Gerard Wiegers  -

concludeerde na het bezoek dat “achter de schermen

in Brussel heel wat werk wordt verricht ten behoeve

van bedrijven en instellingen in de regio Arnhem

Nijmegen”. 

European Entrepreneurial Region

Conferentie 22 en 23 mei 

Dit jaar heeft de provincie Gelderland samen met de

regio's Asturië (Spanje) en Thessalië (Griekenland) de

prijs voor meest ondernemende regio (de European

Entrepreneurial Region award) gewonnen. Deze prijs

wordt toegekend door het Europees Comité van de

Regio's.

Om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en beleidsmakers uit Gelderland en

andere EU-lidstaten samen te brengen, organiseert de Provincie Gelderland op 22 en 23

mei in Arnhem en omstreken een tweedaagse conferentie ‘International European

Entrepreneurial Region Conference - Empowering Sustainability’. 

 

Op 22 mei vindt het plenaire programma plaats in Papendal met topsprekers van IKEA,

Climate-KIC, Wageningen Universiteit, de Europese Investeringsbank, Allego en One

Planet.

Op 23 mei bieden we bezoekers de gelegenheid de sterkste Gelderse sectoren en het

bekroonde ecosysteem beter te leren kennen. Dit doen we aan de hand van speciale

themagerichte werkbezoeken over Health, Energy, Industry, Food en SME tools.

Subsidekans: 35,5 miljoen voor innovatie

en slimme CO2-reductie

Het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020

stelt in 2019 een bedrag   € 35,5 miljoen beschikbaar

voor duurzame & innovatieve projecten in de regio.

Voor algemene innovaties in de sectoren Agrofood,

Health en HTSM (High Tech Systemen & Materialen) is

ruim € 18 miljoen beschikbaar. Voor projecten die

bijdragen aan Slimme CO2-reductie ruim € 17 miljoen. 

OP Oost stimuleert ondernemers in Overijssel en Gelderland om bij te dragen aan de

economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame

groei en werkgelegenheid. Mkb’ers die samenwerken met andere (grote)

ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden zijn de belangrijkste

doelgroep. Subsidie aanvragen kan vanaf 16 mei. Daarover leest u meer op deze

website.

 

Op de website Europa om de Hoek valt te lezen welke projecten tot nu toe subsidie

ontvangen hebben.

Subsidiekans: LIFE

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie.

Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die

passen in het Europese natuur-, milieu- en

klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder

ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie

in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven

tot overheden en   nongovernmentele organisaties

(ngo’s).

Vanaf 4 april is de call voor het Europese subsidieprogramma LIFE in 2019 weer open.

Het budget is € 400 miljoen. Partijen die willen werken aan een innovatief natuur-,

milieu- of klimaatproject kunnen dan een projectvoorstel indienen. Dat kan individueel

of u kunt samenwerken met andere partijen in Nederland of binnen de EU.

 

Voor milieuprojecten is er half juni een deadline voor concept notes (10 pagina’s). Voor

klimaatprojecten moeten er in september volledige voorstellen ingediend worden.

Interesse? Neem contact op met Bureau Brussel en/of RVO.

 https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/life

EU workshop geothermie op 20 juni,

Brussel

Op 20 juni aanstaande organiseert Regio Arnhem

Nijmegen, samen met de Cleantech regio (Apeldoorn,

Deventer, Zutphen) en de regio’s Toscane en

Schotland, een internationale workshop over

geothermie. De workshop vindt plaats van 9.30 tot

13 uur in het Scotland House in hartje Brusssel.

Naast vertegenwoordigers van diverse Europese regio’s en experts zullen ook een of

meerdere sprekers van de Europese Commissie het woord voeren. Doel van de

workshop is om kennisuitwisseling te bevorderen en om de mogelijkheden voor verdere

internationale samenwerking te verkennen. Geothermische energie heeft een enorm

potentieel als hernieuwbare energiebron en kan een grote rol spelen bij de overgang

naar een fossielvrije samenleving. Noteert u daarom de datum alvast in uw agenda.

Meer informatie over het programma en een aanmeldlink volgen in de volgende editie

van Brussels Lof.

Projectnieuws

Project stadsdistributie krijgt geen steun EU

De subsidieaanvraag voor het project   ELLO (European Low-emission Logistics

Operations) is onlangs afgewezen door de Europese Commissie. Het ELLO project is er

op gericht om meer inzicht en greep te krijgen op goederenstromen binnen, van en

naar steden en om deze beter voorspelbaar en beheersbaar te maken. De

subsidieaanvraag was door de regio Arnhem Nijmegen samen ingediend met Barcelona,

Bordeaux, Göteborg en Rome. De komende periode gaat Bureau Brussel op zoek naar

nieuwe mogelijkheden voor een project op het thema stadsdistributie.

Agenda

8, 9 en 10 mei: RegioReis naar Aarhus, Denemarken.

13 - 17 mei: EU Green Week. Lees meer.

16 mei. Circulaire Economie Festival, Nijmegen. Lees meer.

22 en 23 mei: International European Entrepreneural Region Conference. Lees

meer in het artikel.

23 mei: Europese verkiezingen.

22, 23 en 24 mei: Urban Future Global Conference in Oslo, Noorwegen. Lees

meer.

17 tot en met 21 juni. European Sustainable Energy Week. Lees meer.

20 juni: Geothermie. Lees het bovenstaande artikel.

25-27 juni : Horizon2020 Energy Info Day,  Brussel :

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-

days

4 - 6 oktober. Innovate festival, Arnhem. Informatie volgt.

7 - 11 oktober. European Week of Regions and Cities. 

9 oktober: internationaal evenement  “Energy Storage and management

solutions” met sprekers en bedrijven uit o.a. de regio Arnhem Nijmegen. Locatie:

Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Brussel. Meer informatie volgt.

 

regioan.nl/bureaubrussel arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden
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