Projectoproep 2016
Brussel, Slimme Stad
1. Inleiding
In het kader van haar gemeentelijke beleidsverklaring heeft de Stad Brussel er voor gekozen om het
concept van slimme Stad te ontwikkelen op haar grondgebied. Een slimme Stad is een innovatieve stad
die informatie- en communicatietechnologie (ICT) en andere middelen gebruikt om de levenskwaliteit,
de efficiëntie van het stedelijk beheer en stedelijke diensten te verbeteren, met inachtneming van de
behoeften van de huidige en toekomstige generaties op economisch, sociaal en milieu-vlak.
In dit kader lanceert de Stad Brussel de projectoproep ‘Brussel, slimme stad’ om Brusselse initiatieven
inzake ICT en innovatie voor een breed en gevarieerd publiek te ondersteunen.
Het scala aan mogelijkheden wat betreft projectvoorstellen is breed; thema’s zoals onderwijs, mobiliteit,
veiligheid, milieu, bestuur, gezondheid of energie kunnen worden behandeld. Laten we echter niet
vergeten dat:
 De burgers en zijn behoeften zijn het uitgangspunt van de reflecties ;
 De slimme Stad is een open stad die verbonden is aan verschillende netwerken van
verschillende schaal, variërend van burgers tot andere steden, alsook haar eigen administratie;
 Nieuwe technologieën zijn een instrument om de ontwikkeling van slimme projecten te
faciliteren.

2. Voorwaarden
Deelname is mogelijk voor elke rechtspersoon gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel of
waarvan het doelpubliek zich in de Stad Brussel bevindt. Scholen, academies, universiteiten en
jeugdinstellingen alsook Brusselse ontwerpers zijn toegelaten.

3. Toegestane projecten




Evenementen die NICT en hun gebruik promoten
Projecten voor de ontwikkeling van web- en mobiele applicaties
Aankoop en installatie van apparatuur die de ICT toegankelijk maakt voor iedereen

4. Doelstellingen






Het ontwikkelen van de Slimme Stad Brussel
Actoren van de digitale wereld tot hun recht doen komen
ICT dichter bij het Brussels publiek brengen
Vechten tegen de digitale kloof
Het publiek opleiden voor gebruik van ICT





De burgers aanmoedigen deel te nemen aan de ontwikkeling van ICT en innovatie
Ontwikkelen van digitale burgerparticipatie
Burgers verenigen rond transversale projecten op basis van ICT

5. Selectie van projecten
Projecten worden ten laatste op 16 mei 2016 ingediend via het formulier op de Smart City website. De
projecten zullen door de administratie worden geanalyseerd op basis van de volgende criteria :
 Kwaliteit van het project
 Innovatie wat betreft ICT
 Competentie van de projectdrager
 Het bestaan van partnerschappen
 Relevantie van de doelstellingen van het project
 Toegankelijkheid van het project naar het Brussels publiek
De dragers van een project dat geselecteerd werd zullen hiervan op de hoogte gebracht worden op 1
september 2016. Een presentatie van de geselecteerde projecten zal plaatsvinden tijdens de digitale
week die van 10 tot 21 oktober zal plaatsvinden.

6. Toegewezen bedragen
Per project zal er een bedrag van maximum 5.000€ worden toegewezen. Dit bedrag mag maximum 80%
van de gehele voorziene kost van het project vertegenwoordigen.

7. Contact
Vragen en inschrijving: per mail smartcity@brucity.be

