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BRUSSELS LOF

Brussels Lof januari 2017 

Bureau Brussel wenst u een goed en gezond 2017! We kijken uit naar

nieuwe uitdagingen en kansen om krachten te bundelen en, in

samenwerking met onze partners, Europese projecten te ontwikkelen

voor de regio. Het belooft in ieder geval een mooi jaar te worden

met oa. de internationale Velo-city 2017 conferentie van 13 t/m 16

juni!

Met de start van 2017 komt het Europese nieuws voor de Regio

Arnhem Nijmegen ook weer op gang. Europese fondsen gaan weer

open en Europese projecten gaan van start. Lees dus snel verder.

Al het goeds voor 2017!

Cécile & Arnout

 

Werkprogramma Europese

Commissie 2017: wat komt

eraan?

De Europese Commissie heeft haar

werkprogramma voor 2017 bekend

gemaakt. Hierin worden de ambities

verwoord voor het komende jaar. Sinds

de nadruk op betere/mindere

regelgeving vanuit Europa, besteedt het

werkprogramma ook aandacht aan welke

initiatieven op beleidsterreinen gestopt

worden.  

Één van de speerpunten die  relevant

is voor de Regio Arnhem Nijmegen is het

thema Circulaire Economie, waar de

Europese Commissie inzet op verdere

implementatie van

beleidsontwikkelingen (regelgeving

beperkt nog afval van grondstof te

behandelen) en financiering.

Polis: Europese steden en

regio's actief op innovatie en

mobiliteit

Van 30 november t/m 2 december vond

de Polis conferentie plaats in Rotterdam.

Polis is het Europese netwerk van steden

en regio’s op het gebied van duurzame

mobiliteit, transport en innovatie. Zie

de website voor de ervaringen van

wethouder Arthur Boone, die samen met

Harriët Tiemens en Geert Ritsema de

conferentie bijwoonde.

Europees winterpakket Energie

De thermostaat wordt weer omhoog

gedraaid tijdens de wintermaanden,

maar energie efficiëntie is een thema

dat hoog op de Europese agenda staat.

Op 30 november presenteerde de

Commissie een pakket met maatregelen

om de omschakeling naar een

koolstofarme economie te voltooien. Dit

pakket zal op een manier ook lokaal en

regionaal landen via regelgeving en

toekomstige fondsen.   Zie het

nieuwsbericht van de Europese Ster.  

   
 

Online cursus over EU budget

en financiering voor regio's en

steden

Het Comité van de Regio’s organiseert
een MOOC (Massive Open Online
Course) over het budget van de EU, met
extra aandacht voor de toegang tot EU-
fondsen en begrotingskwesties. De
cursus is online te volgen in 2 uur per
week en inschrijving kan via deze
link (beschikbaar tot Juli 2017).   
 

Grensoverschrijdende

samenwerking voor groene

infrastructuur

In de komende zes maanden wordt

gewerkt aan een grensoverschrijdend

regionaal plan voor de ontwikkeling

van een ‘fruitallee’. Een fruitallee is

een op fruit en biodiversiteit

gebaseerde groene infrastructuur die

zorgt voor grensoverschrijdende

maatschappelijke, economische en

ecologische verbinding in de regio

Rijn-Waal. Meerdere projecten uit de

regio doen mee aan dit project.

 

 

Europese subsidiekansen voor 2017 (een selectie)

WIFI4EU 2017: gratis wifi in Europese dorpen en steden? 

In zijn State of the Union heeft Jean-Claude Juncker een

financieringsmogelijkheid aangekondigd voor gratis wifi in Europese dorpen en steden.

Komende maanden wordt er meer bekend, maar zie alvast het Factsheet en verdere

info. In dit geval is wie het eerst wie het eerst maal, dus blijf in contact!

Urban Innovative Actions (UIA), deadline 14 April 2017

De Europese Unie subsidieert stedelijke innovaties op het gebied van circulaire

economie, integratie van migranten en vluchteling, en stedelijke mobiliteit. Bureau

Brussel organiseert samen met partijen in de regio een projectverkenning over

mogelijke mobiliteitsinnovaties. Zie ook de UIA website.

Interreg Europe, Juni 2017

In Interreg Europe kunnen regionale en lokale overheden samenwerken op

beleidsontwikkeling. Ideeën? Neem contact op met Bureau Brussel. Meer informatie

wordt beschikbaar in januari via http://www.interregeurope.eu/ .

Erasmus +, meerdere data gedurende 2017

Met Erasmus+ worden initiatieven gefinancierd voor de ontwikkeling van de sectoren

onderwijs, opleidingen en jongerenwerk. Te denken is aan internationale strategische

partnerschappen, kennisallianties en ‘sector skills alliances’ ten behoeve van

samenwerking onderwijs en bedrijfsleven. Zie de website of neemt met ons contact op.

Onderzoek, innovatie en pilots in 2017

RVO heeft een overzicht opgesteld met aankomende financieringskansen met

betrekking tot onderzoek en innovatie onder Horizon 2020. Zie de RVO website.

Agenda

19 januari, Brussel: Going Green in Seventeen. ERRIN Project Brokerage event

voor Europese Energie projecten (H2020). Zie ERRIN website voor projectideeën

en thema's

19 januari, Brussel: ERRIN Werkgroep 'Health'  

25 en 26 januari, Bastogne/Brussel: Liberation Route Europe Next Level

conclusion event

11-12 mei 2017, Brussel: werkbezoek secretarissen/directeuren van de regio

13 t/m 16 juni 2017, Arnhem/Nijmegen: Velo-city 2017. Internationale

fietsconferentie met veel internationale gasten en side-events in de Regio

Arnhem Nijmegen. Registratie en conceptprogramma is nu bekend. Zie de

website: http://www.velo-city2017.com  

19 t/m 25 juni 2017, Brussel: Sustainable Energy Week

9 t/m 12 oktober 2017, Brussel: European Week of Regions and Cities

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

@BureauBrussel
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