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BRUSSELS LOF

Brussels Lof Januari 2018
2018 is van start en het belooft een mooi jaar te worden: Nijmegen is
European Green Capital 2018, Arnhem is European City of Sport en de
regio staat steeds beter op de Europese kaart op de thema’s Energie,
Health en Duurzame Mobiliteit.
Wij kijken ook dit jaar weer uit naar alle samenwerking die de regio &
Europa te bieden hebben.
Cécile & Arnout

De Regio Arnhem Nijmegen
heeft

met

Nijmegen

de

Europese Groene Hoofdstad
Het begint dit weekeinde dan echt:
Nijmegen is European Green Capital
2018. Op 20 januari vindt de Handover
Ceremony
plaats
tijdens
het
openingsfestival Wondertuin. Hier zijn
veel Europese gasten bij aanwezig, met
onder andere Eurocommissaris Karmenu
Vella van Milieu.
Het hele jaar 2018 zal in het teken staan
van lokale, regionale en internationale
events. Bureau Brussel organiseert op 30
januari in Brussel een zogenaamd ‘teaser
event’ om zoveel mogelijk gasten uit
heel Europa naar onze regio te lokken.
Zo brengt bijvoorbeeld het Comité van
de Regio’s een bezoek aan de Regio
Arnhem Nijmegen.
Bezoek het Wondertuinfestival komend
weekend en kijk op greencapital2018.nl/

LEES MEER →

Wat landt er aan Europees geld
in

de

Provincie

en

Regio

Arnhem Nijmegen?
Vaak wordt de vraag gesteld: wat houden
we nu eigenlijk over aan Europese
activiteiten? De Provincie Gelderland
heeft een inventarisatie uitgevoerd van
de besteding van Europese fondsen in
Gelderland vanaf 2014 tot 1 september
2017. Zo wordt ook voor de Regio
Arnhem Nijmegen inzichtelijk waar
Europees geld naartoe gaat, en hoeveel
er nou eigenlijk in de regio landt: €136
miljoen aan 325 projecten in 4 jaar.

LEES MEER →

Regionale Duurzame Mobiliteit
& Europa: Polis en SUMP
Een delegatie van de Regio Arnhem
Nijmegen heeft op 6 en 7 december de
Polis conferentie bezocht in Brussel. Met
het Polis lidmaatschap brengt de regio
zijn profiel, ambities en plannen op het
gebied van duurzame mobiliteit verder
in Europese context.
Arthur Boone, voorzitter PFO Mobiliteit
van de regio, en Geert Ritsema,
wethouder in Arnhem, spraken met de
Europese Commissie en andere Europese
steden, regio's en projecten. Zo kijken
we hoe we Europese voorbeelden,
kennis en mogelijk subsidie kunnen
inzetten
voor
onze
Regionale
Bereikbaarheidsaanpak, de luchtkwaliteit
en mobiliteitsinnovaties uit onze regio.
Dit heeft ertoe geleid dat de
doorontwikkeling van de Regionale
Bereikbaarheidsaanpak samen met Polis,
Leuven en andere partners in een
Horizon 2020 project wordt ingediend
voor onderzoek en innovatie in Europa.

LEES MEER →

Arnhem

Europese

Sportstad

2018
Arnhem mag zich het komend jaar
Europese Sportstad 2018 noemen. De
European Capitals and Cities of Sport
Federation (ACES Europe) kent jaarlijks
de titel ‘European City of Sports 2018’
toe aan enkele steden in Europa. De
erkenning gaat naar de Gelderse
hoofdstad omdat Arnhem door middel
van sport en bewegen zich inzet voor
een gezonde stad.

LEES MEER →

Een terugblik op 2017
Cécile schreef een blog op de website
van the Economic Board. Daarin blikt ze
terug op enkele Europese successen van
2017, lees dus snel!

LEES MEER →

Health & Europa: de regio
wordt actief in het CORAL
netwerk
De Regio Arnhem Nijmegen heeft veel te
bieden op het thema Health. Met veel
bedrijven, kennis- en zorginstellingen en
samenwerking binnen de regio wordt
innovatie steeds verder bevorderd.
Kunnen we daarin leren van en
samenwerken met andere Europese
regio’s? Daarvoor is Bureau Brussel samen
met Health Valley een verkenning
begonnen om lid te worden van het
CORAL
netwerk.
Hierin
zitten
verschillende Europese regio’s aan tafel
om
Europese
samenwerking
te
verkennen op specifieke thema’s zoals
diabetes, eHealth en economische
ontwikkeling.

LEES MEER →

Een KIC op Urban Mobility?
Uit het Europese afkortingenlijstje: KIC
staat
voor
Knowledge
Innovation
Community. In 2018 wordt op het thema
Urban Mobility dé Europese kennis en
innovatie
infrastructuur
opgericht.
Gezien de vele innovaties op oa.
duurzame mobiliteit, een mooie kans
voor de Regio Arnhem Nijmegen om hier
op aan te haken.
Op 19 februari komen daarom een aantal
mogelijke Europese partners de regio
bezoeken. Geïnteresseerd? Neem dan
snel contact op.

LEES MEER →

Samenwerken in Europa aan
duurzame energie?
Van januari t/m juli is het weer mogelijk
om subsidie aan te vragen voor Europese
projecten op het terrein van duurzame
energie. Er is een bedrag van €50 miljoen
beschikbaar
voor
samenwerkingsprojecten
binnen
Noordwest Europa (Interreg NWE).
Gezocht wordt naar projecten die een
boost kunnen geven aan zowel het
vergroten van vraag- als aanbod van
duurzame energie of die op een andere
wijze een grote bijdrage kunnen leveren
aan CO2-reductie.
Heb je een eigen initiatief of zou je
willen
aansluiten
bij
andere
projectvoorstellen? Neem contact op
met Bureau Brussel.

LEES MEER →

Op de lobbylijst?
Bureau Brussel is momenteel bezig met een kleine update van het jaarplan, nadat
afgelopen jaar het raamwerk voor meerdere jaren is vastgesteld. Benieuwd naar
Europese mogelijkheden op duurzame mobiliteit, energie, health, circulaire economie
of een ander thema? Zorg dat je in ons jaarplan komt en we gaan er samen mee aan de
slag!

Agenda
20 januari, Nijmegen: Handover Ceremony Nijmegen European Green Capital
2018 icm Wondertuin Fesival
30 januari, Brussel: European Green Capital teaser event
1 februari, Brussel: Liberation Route Europe Annual Event met Eurocommissaris
Frans Timmermans
8 februari, Amsterdam: Smart and Green Mobility, RVO informatiesessie over
Europese subsidiemogelijkheden
22 februari, Brussel: Urban Innovative Actions info day
28 februari, Londen: Interreg NWE Project Ideas Lab
6 maart, Karlsruhe: Urban Agenda Partnership Urban Mobility Political Meeting
15 maart, Nijmegen: Health Valley Event met mogelijk bezoek van Europese
gasten
12 april, Nijmegen: Ports and the City Conference in het kader van Nijmegen
European Green Capital 2018
13 april, Regio Arnhem Nijmegen: Werkbezoek Comité van de Regio’s aan de
regio
17-19 april, Gelderland: Study Visit Energy Transiton voor Europese regio’s

regioan.nl/bureau-brussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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