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BRUSSELS LOF

Brussels Lof mei 2018
In een periode met veel Europese activiteiten, veranderingen in het
Brussel team en veel communicatie via Twitter is het tijd voor een
nieuwe Brussels Lof, en wel een éxtra lange versie
Tot in de regio of in Brussel! Arnout Smit

Europa vraagt actie: stay up to date
Metéén iets dat Europees doorspeelt: per 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Om te voldoen aan de vereisten van deze wet, hebben we een privacyverklaring
opgesteld. U leest de uitgebreide informatie over hoe wij met persoonsgegevens
omgaan op onze site: www.regioan.nl/privacy.
Deze nieuwsbrief nog steeds ontvangen?

BEVESTIG MIJN INSCHRIJVING
Bureau Brussel 2018: regionale
ambassadeurs en regionale agenda’s
Het Jaarplan 2018 van Bureau Brussel is gepresenteerd
in het Bestuurlijk Overleg van de Regio Arnhem
Nijmegen. Het jaarplan laat zien hoe stakeholders uit
de regio kunnen profiteren van kansen in Europa.
Die stakeholders zijn niet alleen de gemeenten, maar
ook bedrijven en de kennisinstellingen. Zij zijn actief
op Health, Energy, Duurzame Mobiliteit en thema’s als
circulaire economie. En zij kunnen profiteren van
Europese projecten, profilering, partners, public
affairs en policy. Dáár zet de regio op in, dus sluit aan!

LEES MEER →

Nieuwe colleges, nieuwe kansen in Europa
Er is ondertussen veel materiaal over Europese mogelijkheden voor de regio. Benieuwd
naar mogelijkheden op basis van uw nieuwe coalitieakkoord? Bureau Brussel komt graag
langs voor een gesprek met uw college, raad of medewerkers om de Europese agenda
en de mogelijkheden daarop met u door te nemen.

LEES MEER →

Cécile heeft Brussel verlaten
Na 5 jaar zich met enorme energie ingezet te hebben
voor de verbinding van de Regio Arnhem Nijmegen met
Europa gaat Cécile de Boer zich richten op een carrière
binnen de regio. In het Bestuurlijk Overleg is zij door
Carol van Eert uitvoerig bedankt voor haar inzet en
enorme energie waarmee ze samenwerking binnen en
buiten de regio verder heeft geholpen. Ook wij
wensen Cécile enorm veel succes en plezier in de
toekomst!
De regio is momenteel nog op zoek naar een nieuwe
collega.

Europese bestuurders
bezoeken de Regio Arnhem
Nijmegen
Op 13 april bracht een delegatie van het
Comité van de Regio’s een werkbezoek
aan de Regio Arnhem Nijmegen. Met
Nijmegen European Green Capital als
aanleiding kwamen 12 lokale en regionale
bestuurders
(en
ambtelijke
ondersteuning)
uit
heel
Europa
kennismaken met duurzaamheid en
energie in de regio. Naast locaties in
Nijmegen werden ook energiebedrijven
op het IPKW in Arnhem bezocht.

Bekijk meer →

The Economic Board op bezoek in Brussel
Het team van the Economic Board was op bezoek in Brussel
en maakte een mooi videoverslag.

BEKIJK DE VIDEO VIA TWITTER →

Genevieve Engel © European Union, 2018

Europese steun voor regionale projecten
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Een selectie van de onderwerpen in voorbereiding:
het uitrollen van hubs voor elektrische fietsen en andere elektrische
voertuigen in de regio (Interreg NWE)
het onderzoeken van zelfrijdende voertuigen (Interreg NWE)
vuilniswagens op waterstof (Interreg NWE)
groene oplossingen voor stedelijke ecosystemen (Horizon 2020)
het doorontwikkelen van fietspaden van circulair materiaal (FTI)
duurzaamheidsinitiatieven richting het programma LIFE
circulaire investeringen richting de Europese Investeringsbank (EIB)

Helaas is het Horizon 2020 voorstel vanuit regionale mobiliteitsaanpak ("PLAN-IT")
afgewezen. Het voorstel mikte op innovatieve pilots in duurzame regionale mobiliteit
en de doorontwikkeling van regionaal duurzame mobiliteitsaanpak. Er wordt nu gekeken
of dit in een ander consortium ingebracht kan worden.

Een selectie van lopende Europese projecten uit de regio:
CleanMobilEnergy (Interreg NWE); geleid door de Gemeente Arnhem en met
Nijmegen als partner werkt een Europees consortium aan koppeling van
duurzame energieproductie aan elektrische mobiliteit, via opslag en een
energie managementsysteem
Climate Active Neighbourhoods (Interreg NWE) richt zich met de gemeente
Arnhem

op
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H2Nodes (CEF) realiseert oa. een waterstoftankstation in de regio en verdere
uitrol van het gebruik van waterstofmobiliteit.
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CLINSH (LIFE) werkt aan luchtkwaliteit en schonere binnenvaart

Europese subsidies die openstaan en opengaan
WIFI4EU open
15 mei was de call al open voor een 15.000 voucher voor het installeren van
publieke wifi-voorzieningen. De nieuwe first-come and first-served wordt later in
het jaar weer verwacht.
Wifi4EU - FAQ
OP Oost komt er weer aan
Het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 stelt vanaf 21 maart 28,5
miljoen euro beschikbaar voor innovatieve en samenwerkende ondernemers in
Gelderland en Overijssel. Meld je aan voor innovatieprojecten, proeftuinen of
clusteractiviteiten die mkb-bedrijven stimuleren om meer omzet te halen uit
nieuwe en duurzame producten. Lees meer.
LIFE open
Heeft u een innovatief projectidee voor een beter milieu en klimaat in Europa?
En past het binnen het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid? LIFE open
UIA open
In oktober 2018 gaat de vierde oproep voor het Europese initiatief Urban
Innovative Actions (UIA) van start. Er komt € 100 miljoen beschikbaar voor het
vinden en uitproberen van nieuwe oplossingen voor vraagstukken die verband
houden met duurzame stedelijke ontwikkeling op:
• digitale transitie;
• stedelijke armoede;
• duurzaam gebruik van land;
• stedelijke veiligheid.
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten en kan oplopen
tot € 5 miljoen per project.

Opening Smart Trolley Grid Arnhem
Jouw elektrische auto opladen met stroom direct uit
de bovenleiding van de trolleybus. Op 14 maart
openden Renkums wethouder Jasper Verstand en
Arnhems wethouder Geert Ritsema een laadpunt voor
elektrische auto's op het Raadhuisplein in Oosterbeek.
De opening is een vervolg op het laadpunt dat vorig
jaar is geopend in de Arnhemse wijk Schuytgraaf,
ontwikkeld door het project E-bus 2020 Smart Trolley
Grid.

LEES MEER →

In welke Europa netwerken is de regio actief?
Met de Regio Arnhem Nijmegen zijn we lid van het Europese
netwerk Polis over mobiliteit en innovatie. In november 2018
wordt de jaarlijkse Polis conferentie weer georganiseerd,
ditmaal in Manchester. Zijn er goede ideeën vanuit de regio,
deelnemende gemeenten of andere stakeholders om plannen
aan Europese partners te presenteren?
Meld je dan zo snel mogelijk bij Bureau Brussel!

Polis conferentie →

Energie trekt Europa naar de regio: study visit
Op 18 april bracht een delegatie van regio's uit heel Europa een bezoek aan de Regio
Arnhem Nijmegen. Onderwerp was hoe om te gaan met de energietransitie. Via de
netwerken AER en ons lidmaatschap in ERRIN waren Europese regio's uitgenodigd om
samenwerking te komen verkennen. Dit resulteert ondermeer in de mogelijkheid voor
bedrijven uit de regio in Servië aan de slag te gaan om gebouwen energiezuiniger te
maken.
In het programma werd een energietransitie simulatiegespeeld, Nijmegen European
Green Capital bezocht en een werksessie op Arnhems Buiten gehouden. Tijdens het
diner kregen de gasten de VR film van de regio te zien en presenteerde Groene
Allianties de Liemers hun ideeën en Europese samenwerkingsmogelijkheden binnen de
energietransitie.

Bekijk meer →

Europese successen van regionale partners
Allego heeft van de Europese Commissie 29 miljoen euro toegezegd gekregen voor het
MEGA-E project. Met het project wordt een universeel snellaadnetwerk in Europa
uitgerold in ieder geval tien Europese grootstedelijke gebieden.
https://www.allego.nl/eu-commissie-co-financiert-mega-e-project-met-29-miljoeneuro/
RadboudUMC: Een groot Europees samenwerkingsverband van universiteiten en
bedrijven krijgt een budget van 130 miljoen euro voor het opzetten van een netwerk
voor medicijnonderzoek bij kinderen. Het is de grootste Europese investering ooit in
medisch onderzoek bij kinderen. In het project gaan 33 academische en 10 industriële
partners uit 20 Europese landen samenwerken.
Het
Radboudumc
coördineert
de
Nederlandse
bijdrage.
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/grootste-europese-investering-ooit-inonderzoek-bij-kinderen
Sint Maartenskliniek: Een nieuw Europees consortium, onder leiding van de Sint
Maartenskliniek, ontvangt € 2,4 miljoen voor de ontwikkeling van Virtual Reality (VR)
toepassingen in revalidatietrajecten. Het Interreg North-West Europe programma
honoreerde daarvoor het zogenoemde VR4REHAB project.
https://www.maartenskliniek.nl/nieuws/2-4-miljoen-subsidie-voor-ontwikkeling-virtualreality-in-revalidatie
Ook met OP Oost zijn een aantal innovatieve MKB’ers ondersteund met Europese
fondsen
http://www.op-oost.eu/Actueel/Nieuwsberichten/Europese-bijdrage-voor-innovatievemkb-ers-in-Gelderland-en-Overijssel.html

Toekomstig EU Budget
De Europese Commissie heeft haar voorstellen gepresenteerd voor het Meerjarig
Financieel Kader (MFK) 2020-2027. Het voorstel is de inzet voor een lange
onderhandelperiode tussen de Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten over
het budget van de EU na 2020, incl. alle (regionale en innovatie-) fondsen die daaronder
vallen.

Lees meer →

Batterijen hebben de Europese toekomst
Na de lancering van de "EU Battery Alliance" afgelopen oktober, zet de EU flinke
stappen op weg naar versterking van de Europese batterij industrie. Zo is er nu een
Strategisch Actie Plan in het kader van het derde Mobility Package gepresenteerd door
de Europese Commisse. Samen met het cluster regionale bedrijven op dit thema
werken we aan aansluiting bij de toegang tot de fondsen en partnerschappen die hieruit
voortvloeien.

Lees meer →

Agenda
4-8 juni 2018: EU Sustainable Energy Week, heel Europa
12-15 juni 2018: Velo-city, Rio de Janeiro
18-22 juni 2018: Green Capital Week, Nijmegen
16-22 september 2018, heel Europa: European mobility week. Het is nog steeds
mogelijk om mee te doen met lokale acties gedurende de week óf een ander
moment, meld je aan via http://www.mobilityweek.eu/
3-5 oktober 2018, Nijmegen: Ecoprocura
8-11 oktober, Brussel: European Week of Regions and Cities
22 november 2018, Manchester: Polis conferentie

regioan.nl/bureaubrussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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