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Inleiding
Op 11 december 2014 lanceerde het Joint Programming Initiative (JPI) Urban Europe, in samenwerking
met het consortium Smart Cities Member States Initiative, de Europese projectoproep ERA-NET
COFUND – Smart Cities and Communities (ENSCC). De oproep wordt georganiseerd in twee fasen. De
oproep om inleidende voorstellen in te dienen loopt van 11 december 2014 tot 17 maart 2015. Een
panel van internationale experten, afkomstig uit de industrie, de overheidssector, het
verenigingswezen en de academische wereld, zal deze inleidende voorstellen beoordelen. Vervolgens
worden de beste consortia geselecteerd, die dan worden uitgenodigd om tegen 15 september 2015
een volledig voorstel in te dienen.
Alle inlichtingen betreffende deze gezamenlijke oproep zijn te vinden op de website http://jpiurbaneurope.eu/enscc/ en in de tekst van de projectoproep op de website van Innoviris,
http://www.innoviris.be/nl/homepage_content/news/projetoproep-era-net-cofund-smart-citiesand-communities

Thema’s van de projecten
De ENSCC-projectoproep nodigt de deelnemers uit om projecten in te dienen rond vier grote thema’s:
• Smart integrated urban energy and transport systems,
• Smart tools and services for integrated urban energy and transport systems,
• Smart data, big data,
• Smart governance and smart citizens
Het programma financiert Europese samenwerkingsprojecten in OOI die tot doel hebben de
haalbaarheid aan te tonen van nieuwe technologische oplossingen op het vlak van geïntegreerde
stadsontwikkeling en die oplossingen vervolgens ook toe te passen.
Het moet gaan om transnationale projecten die strategisch onderzoek, toegepast onderzoek of
activiteiten inzake stadsvernieuwing kunnen financieren. ENSCC voorziet niet in een financiering voor
proefprojecten noch voor commerciële projecten. De projecten moeten worden ingediend in het
kader van een van de vier voornoemde thema’s en moeten handelen over één of meer specifieke
probleemstellingen die binnen elk thema worden beschreven. We nodigen u uit om de tekst van de
oproep te lezen, die de doelstellingen en de inhoud van deze thema’s in detail beschrijft.
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http://www.innoviris.be/fr/soutien-financier-entreprises/programmes-europeens/urbaneurope/urban-europe of http://jpi-urbaneurope.eu/enscc/
Voorbereiding van en deelname aan de projecten
De ENSCC-projecten mikken op de deelname van universiteiten, ondernemingen, verenigingen die
actief zijn op het vlak van stadsontwikkeling en groepen van eindgebruikers. In het kader van deze
oproep is de betrokkenheid van de eindgebruikers bij de projecten verplicht; die betrokkenheid
vertegenwoordigt een belangrijk beoordelingscriterium op Europees niveau.
Het moet om transnationale projecten gaan, m.a.w. er moeten ten minste 3 entiteiten aan deelnemen
die afkomstig zijn uit 3 landen die bij het initiatief betrokken zijn; bovendien moeten ze een Europees
belang vertegenwoordigen. Binnen elk project neemt een coördinator de rol van projectleider op zich.
De projecten hebben een maximale looptijd van 36 maanden.
De projecten moeten de in de oproeptekst beschreven problemen op multidisciplinaire wijze
benaderen en moeten een bijzonder innoverend en toepassingskarakter hebben. De
financieringsagentschappen van ENSCC moedigen de projectdragers voorts aan om gebruik te maken
van het concept LIVING LABS als samenwerkingsvorm (zie de beschrijving van het concept LIVING
LABS dat toepasselijk is op deze oproep, in de tekst van de oproep).
De financieringsagentschappen die aan deze oproep deelnemen, financieren verschillende
vormen van onderzoek (strategisch, toegepast en innoverend onderzoek). Het is dan ook
noodzakelijk kennis te nemen van tabel 1 van de tekst van de projectoproep en na te gaan of
uw type activiteit in aanmerking komt bij uw financieringsagentschap. De raadpleging van deze
tabel is absoluut noodzakelijk in de oprichtingsfase van het consortium, teneinde de
waardeketen van uw projecten aan te vullen.
Indienen van de projecten
De ENSCC-projectoproep vindt plaats in twee fasen. Tegen 17 maart 2015 moeten de consortia een
korte versie van hun voorstel opstellen. Deze inleidende voorstellen worden beoordeeld door externe
evaluatoren. De beste 50 consortia worden uitgenodigd om tegen 15 september 2015 een volledig
voorstel in te dienen. In november 2015 worden dan de definitieve resultaten van de beoordeling en
de projecten die voor financiering in aanmerking komen bekend gemaakt.
De inleidende voorstellen en de volledige voorstellen worden ingediend via het online instrument
https://ecall.ffg.at dat het Secretariaat van het programma FFG heeft ontwikkeld. Het Secretariaat
publiceert op het volgende adres een handleiding voor het indienen van projecten:
https://ecall.ffg.at/upload/medialib_cifs/eCall_Help_final.pdf.

Financiering van de projecten
Na afloop van de tweede evaluatiefase, die betrekking heeft op de volledige voorstellen, worden de
beste consortia geselecteerd voor financiering. Elk lid van het consortium wordt gefinancierd door zijn
eigen financieringsagentschap en volgens de regels die op nationaal of gewestelijk niveau van
toepassing zijn.
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Elke projectdeelnemer sluit een subsidiëringsovereenkomst met zijn eigen financieringsagentschap en
verricht een wetenschappelijke en financieel verslag volgens de regels die toepasselijk zijn binnen dat
financieringsagentschap. Bovendien leggen de projectcoördinatoren eenmaal per jaar een beknopt
wetenschappelijk rapport voor aan het Secretariaat van het programma.

Maximale interventies
Elk nationaal financieringsagentschap hanteert zijn eigen financieringsvoorwaarden voor de
projecten.
Voor de Brusselse entiteiten zijn de klassieke interventietarieven van Innoviris van toepassing:

Grote
ondernemingen
N.v.t.

Middelgrote
ondernemingen
N.v.t.

Kleine
ondernemingen
N.v.t.

Onderzoeksinstellingen
en universiteiten
100%

Toegepast onderzoek

65%

75%

80%

100%

Experimentele
ontwikkeling

40%

50%

60%

100%

Type project
Gericht
basisonderzoek

Gewestelijke verenigingen worden gefinancierd op basis van dezelfde voorwaarden als
privébedrijven. De financieringsgraad is afhankelijk van hun grootte, hun structuur en van het
type activiteiten dat ze uitvoeren in het kader van het project.
Toelatingscriteria van ERA NET SMART CITIES AND COMMUNITIES
De projecten moeten voldoen aan subsidiabiliteitscriteria die eigen zijn aan het programma ENSCC.
Voor deze oproep werden drie sets van criteria uitgewerkt, die worden toegepast in functie van de
activiteiten die de projecten ontwikkelen (basisonderzoek, toegepast onderzoek en stadsvernieuwing).
We nodigen u uit de informatie m.b.t. de criteria in de tekst van de oproep aandachtig te lezen.
Toelatingscriteria van INNOVIRIS
In het kader van deze oproep financiert Innoviris de volgende entiteiten:
o Privébedrijven met exploitatie- en maatschappelijke zetel op het grondgebied van het Brussels
Gewest.
o Universiteiten, onderzoekscentra en verenigingen die actief zijn op het gebied van
stadsontwikkeling
o
o

De Brusselse universiteiten en de onderzoekscentra komen in aanmerking voor zover
ze samenwerken met een gewestelijke vereniging of onderneming.
De gewestelijke verenigingen komen in aanmerking voor zover ze samenwerken met
een onderneming of een universitair team in het Gewest.

3

Bovendien dienen de Brusselse entiteiten de volgende gewestelijke toelatingscriteria in acht te
nemen:
o alle of een deel van de activiteiten uitoefenen op het grondgebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,
o een innoverend O&O-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de
economie, de tewerkstelling en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest,
o bewijzen dat ze in staat is om haar aandeel in het project te financieren (voor bedrijven en
verenigingen),
o voldaan hebben aan haar plichten in het kader van eerder door het Gewest toegekende
subsidies.
Opvolging van de projecten bij Innoviris
Overeenkomstig de gewestelijke regelgeving staat INNOVIRIS in voor de wetenschappelijke en
financiële opvolging van het project. De Brusselse partners moeten hun uitgaven bij INNOVIRIS
aangeven en rechtvaardigen; INNOVIRIS financiert het project conform het opgestelde budget en de
overeenkomst die werd gesloten met de begunstigden.
Contact en bijkomende inlichtingen
Innoviris stelt een premie ter beschikking met het oog op het opzetten van de ENSCC-projecten. U
vindt hier bijkomende inlichtingen.
Hebt u belangstelling voor dit programma en overweegt u om eraan deel te nemen, neem dan
meteen contact op met Beata Bibrowska, International Projects Advisor en contactpersoon voor dit
programma bij Innoviris. We moedigen u ertoe aan contact op te nemen met onze consulente in het
kader van de voorbereiding van uw project.

Beata Bibrowska
International Projects Advisor
bbibrowska@innoviris.irisnet.be
02 600 50 32
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