Smart City projectoproep - Innovation Challenge: de stad Brussel is op zoek naar
innovatieve projecten
Stad Brussel, 12 januari 2022 - Op zoek naar financiering en steun om een innovatief
project in Brussel te ontwikkelen? De stad Brussel lanceert de vijfde editie van haar
oproep voor Smart City-projecten, in de vorm van een "Innovation Challenge" in
samenwerking met Nova Reperta.
"De Stad wil op het grondgebied van de Stad Brussel innoverende "Smart City"-initiatieven
ondersteunen, die een antwoord bieden op de technologische, veerkrachtige en
duurzaamheidsvraagstukken die eigen zijn aan de huidige wereldlijke context en die een
groot en gevarieerd publiek bereiken", verklaart Fabian Maingain (DéFI), schepen van de
Smart City. Bijvoorbeeld nieuwe technologieën gebruiken om het verkeer in het
stadscentrum vlotter te laten verlopen, de luchtkwaliteit te verbeteren, een nieuwe
commerciële dynamiek te creëren, ... Het veld van mogelijkheden is wijd!
In die optiek lanceert de Stad Brussel de vijfde editie van haar projectoproep "Smart City"
om Brusselse initiatieven op het gebied van technologie en innovatie die een breed en
gevarieerd publiek bereiken, te ondersteunen. De Stad zal 50.000 euro onder de
geselecteerde initiatieven verdelen, in de vorm van subsidies van maximaal 10.000 euro.
Nieuw in deze editie van de "Smart City"-projectoproep; de Stad heeft een
coachingprogramma voor de geselecteerde projecten toegevoegd, om hen te begeleiden in
hun innovatietraject en hen te helpen hun ontwerp in een reële situatie te ontwikkelen, te
testen en te goedkeuren. De winnaars krijgen zes maanden gepersonaliseerde coaching
aangeboden dankzij onze partner in innovatiedeskundigheid, Nova Reperta!
"Sinds de lancering van de projectoproep voor smart cities zijn we verheugd dat we meer
dan 20 winnaars hebben kunnen ondersteunen bij de verwerkelijking van hun innovatieve
projecten, en het grote aantal aanvragen vorig jaar (meer dan 40) bevestigt de belangstelling
van de burgers", voegt Fabian Maingain (DéFI) eraan toe.
"De pandemie die we doormaken heeft onze manier van leven volledig veranderd, zowel
persoonlijk als beroepsmatig. We hebben een heel andere kijk op onze stad, onze
omgeving, onze dagelijkse bezigheden en daarom is het nodig om met innovatieve "Smart
City"-initiatieven te komen waarmee we de eerste stenen van deze vernieuwing kunnen

leggen. Deze innoverende projecten voor de Stad Brussel zijn een weddenschap op de
toekomst waarin de Brusselse bedrijven essentiële partners moeten worden om de nieuwe
maatschappelijke uitdagingen aan te gaan ", voegt Béatrice de Mahieu, Head of Innovation
bij Nova Reperta, eraan toe.
Elke rechtspersoon, vereniging of onderneming kan aan deze projectoproep deelnemen, op
voorwaarde dat zijn project gebruik maakt van een nieuwe technologie die op lange termijn
een positief effect kan hebben op de levenskwaliteit van de Brusselaars. Ook
partnerschappen tussen verenigingen en bedrijven worden aangemoedigd!
Meer informatie, het aanmeldingsformulier en het reglement zijn te vinden op
www.smartcity.bruxelles.be. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de Cel Smart
City via smartcity@brucity.be.
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