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BRUSSELS LOF

Brussels Lof oktober 2017
Na een drukke periode met ingediende projectvoorstellen en events
in Brussel & de regio is het hoog tijd voor een nieuwe update vanuit
Bureau Brussel. Lees snel verder!
Tot snel in Brussel of de Regio Arnhem Nijmegen,
Arnout & Cécile

European Week of Regions and
Cities: de regio in Brussel
Op 10 en 11 oktober 2017 organiseerde
Bureau Brussel een programma voor
deelnemers uit de Regio Arnhem
Nijmegen aan de European Week of
Regions and Cities.
Programmaonderdelen waren circulaire
economie,
Oost
event,
toekomst
arbeidsmarkt, Europese samenwerking
met het Rijk, Green Capital, duurzame
stadslogistiek en Broodje Brussel.
Met deelname van 16 bestuurders uit de
Regio Arnhem Nijmegen kijken we terug
op succesvolle en inspirerende dagen in
Brussel.

LEES MEER →

Europa in met een regionale
agenda Circulaire Economie
Circulaire Economie staat volop in de
aandacht, zowel in de Regio Arnhem
Nijmegen als in Europa.
Om de Europese agenda te verbinden
aan wat er in de regio gebeurt
organiseerde Bureau Brussel samen met
de Cleantech Regio en de Provincie
Gelderland een Brusselse workshop. Op
10 oktober spraken oa. de Provincie
Gelderland, de Radboud Universiteit
Nijmegen, de Europese Commissie en de
Europese Investeringsbank (EIB) op ons
kantoor aan de Palmerstonlaan.
Conclusie: de regio is uitstekend
gepositioneerd om regionale circulaire
business modellen samen met Europa
verder uit te werken.

LEES MEER →

Europees geld voor regionaal
EU project schone en mobiele
energie
Met je elektrische auto rechtstreeks
stroom 'tanken' bij een zonnepark of
windmolen. Dat is de inzet van het
CleanMobilEnergy project, onder leiding
van de gemeente Arnhem en in
samenwerking met oa. Nijmegen. De
Interreg NWE subsidieaanvraag voor dit
project is goedgekeurd en daardoor kan
onze regio nog actiever inzetten op de
toekomstige ontwikkelingen op het
gebied van energie.

LEES MEER →

De Regio Arnhem Nijmegen
internationaal bereikbaar
De discussie over de toekomst van
Europees mobiliteitsbeleid (Connecting
Europe Facility en TEN-T) leeft.
Daarom heeft de Regio Arnhem Nijmegen
samen met de Provincie Gelderland een
presentatie verzorgd voor Karima Delli,
voorzitter van de Europees Parlement
commissie over transport (TRAN). Zo
staan we weer op de kaart als
internationaal
bereikbare,
grensoverschrijdende en duurzame regio
(bijv. met waterstof en schone bussen).
Samen met onze netwerken ERRIN en
Polis blijven we zo betrokken bij de
discussie
over
toekomstige
EU
mobiliteitsfondsen.

LEES MEER →

EU project EYES van start
'History Through Their Eyes' - kortweg
EYES genoemd - is een Europees project
dat er voornamelijk op is gericht om
jongere generaties meer bij te brengen
over de Tweede Wereldoorlog. Liberation
Route Europe heeft voor dit project
subsidie gekregen vanuit het 'Europe for
Citizens'-programma. Tijdens een kickoff bijeenkomst in Brussel zijn de
internationale
partners
van
EYES
bijeengekomen om nadere invulling te
geven aan het programma voor het
komende jaar.
De gemeente Nijmegen is partner na
betrokkenheid van Bureau Brussel.

LEES MEER →

EU Design Days 2017
Ook dit jaar heeft de Regio Arnhem
Nijmegen weer de EU Design Days mede
georganiseerd
met
andere
ERRIN
partners (netwerk innovatieve regio’s).
Met helaas dit jaar geen sprekers uit
onze eigen regio, is het wel weer gelukt
om Design op de Europese kaart te
zetten
in
het
oplossen
van
maatschappelijke opgaven op bijv. het
gebied van gezondheid. Vanuit onze
regio heeft Health Valley deelgenomen.

LEES MEER →

Duurzame vervoerskeuzes in
Arnhem

met

Europees

innovatiegeld?
Arnhem dingt mee naar Europees geld
voor onderzoek en innovatie met een
Europees samenwerkingsproject over
stimuleren
van
duurzame
vervoerskeuzes.
Het
projectvoorstel
'PTP-Commute'
(duurzame,
gepersonaliseerde
reisplanning
voor
pendelaars)
is
aangemeld binnen het prestigieuze EU
programma Horizon 2020.

LEES MEER →

Kom met ideeën!
Zin in en behoefte aan meer informatie
over de activiteiten van Bureau Brussel?
Check onze Zomerupdate, met daarin
ook het schema waarin we iedereen uit
de
Regio
Arnhem
Nijmegen
uitnodigingen om met ideeën te komen
voor
Europese
activiteiten
en
doelstellingen.

LEES MEER →

Partner searches & aankomende funding (een selectie)
Horizon 2020: steeds meer duidelijk voor komende twee jaar
Wat voor fondsen komen er aan in 2018 op onderzoek en innovatie? Er wordt steeds
meer duidelijk rondom Horizon 2020. Kijk op de website welke onderwerpen
terugkomen (klik op een ‘societal challenge DRAFT Work Programme’ en scroll door de
inhoudsopgaves).
Wel ideeën, maar de weg kwijt in de veelvoud aan informatie? Kom met ideeën bij
ons! In de week van 20 november organiseren we samen met ERRIN een ‘Project
Development Week’: http://errinh2020pdw.eu/
Interreg NWE sluit op 17 november
Interreg North-West Europe (NWE) is een Europees subsidieprogramma voor
samenwerkingsprojecten in Noordwest Europa op innovatie, koolstofarme economie en
efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen. Het is mogelijk om bij bestaande
voorstellen aan te sluiten, kijk daarvoor op de Interreg NWE website of neem met ons
contact op.
Creative Europe
Activiteiten in het kader van Year of Cultural Heritage, zie link
WIFI4EU 2017: gratis wifi in Europese dorpen en steden?
Al eerder aangekondigd in deze nieuwsbrief, en nu ook aangenomen door het Europees
Parlement: WIFI4EU is een financieringsmogelijkheid voor gratis wifi in Europese dorpen
en steden. De aanmeldprocedure staat nog niet open, maar wordt eind 2017 of begin
2018 verwacht. Hou deze link in de gaten.

Agenda
23-25 oktober, Brussel: Horizon 2020 Energy Info Days
15 november, Nijmegen: regiodag van de Regio Arnhem Nijmegen
20-23 november, Brussel: ERRIN brokerage week. Matchmaking tussen Europese
regio’s, steden en partners met Europese projectvoorstellen. Thema’s: Health,
Energy, Sustainable Mobility en meer. Zie http://errinh2020pdw.eu/
27-28 november, Rotterdam: Cities Forum. Deze conferentie van de Europese
Commissie brengt belangrijke deelnemers op Europees, nationaal en lokaal
niveau bijeen om te discussiëren over de voortgang van de EU Urban agenda. Zie
de website
6-7 december 2017, Brussel: Polis conferentie over transportinnovatie voor
duurzame steden en regio's. Zie polisnetwork.eu/2017conference
2018, Nijmegen, regio en Europa: Nijmegen European Green Capital. Voor de
hele kalender, zie greencapital2018.nl/kalender/

regioan.nl/bureaubrussel

arnout.smit@arnhemnijmegen.eu

@BureauBrussel
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