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Inleiding

Op 16 december 2015 lanceerden de consortiumleden van het initiatief JPI Urban Europe de Europese
projectoproep ERA-NET COFUND - Smart Urban Futures (ENSUF). De oproep wordt georganiseerd in
twee fasen. De oproep om pre-proposals in te dienen loopt van 16 december 2015 tot 15 maart 2016.
Een panel van internationale deskundigen, afkomstig uit de industrie, de overheidssector, het
verenigingswezen en de academische wereld, zal deze pre-proposals beoordelen. Vervolgens worden
de beste consortia geselecteerd en uitgenodigd om tegen 20 september 2016 een full proposal in te
dienen. De agentschappen van 18 landen die deel uitmaken van het consortium en de Europese
Commissie brengen een bedrag van 24,5 miljoen euro bijeen om de projecten te financieren.
Alle inlichtingen betreffende deze gezamenlijke oproep zijn te vinden op de website van het
programma en in de tekst van de projectoproep op de website van Innoviris.

Thema’s van de projecten
De ENSUF-projectoproep nodigt deelnemers uit om projecten in te dienen rond drie thema’s:




Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage
New dynamics of public services
Inclusive, vibrant and accessible urban communities

Het programma zal collaboratieve OOI-projecten financieren die tot doel hebben kennis of oplossingen
te ontwikkelen en te implementeren in verband met duurzame stedelijk ontwikkeling en die daartoe
nieuwe methoden, instrumenten en technologieën bedenken en toetsen om een antwoord te bieden
op de economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen waarmee steden vandaag te maken
krijgen.
Het moet gaan om transnationale projecten die betrekking hebben op strategisch onderzoek,
toegepast onderzoek of activiteiten inzake stadsvernieuwing. ENSUF voorziet niet in een financiering
voor proefprojecten noch voor commerciële projecten. De projecten moeten aansluiten bij een van de
drie voormelde 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, waarin
de doelstellingen en de inhoud van de thema’s uitvoerig worden beschreven.

Voorbereiding van en deelname aan de projecten
De ENSUF-projecten mikken op de deelname van universiteiten, ondernemingen, verenigingen die
actief zijn op het vlak van stedelijke ontwikkeling en groepen van eindgebruikers. In het kader van
deze oproep is de betrokkenheid van de eindgebruikers bij de projecten verplicht; die betrokkenheid
is een belangrijk beoordelingscriterium op Europees niveau.
Het moet gaan om transnationale projecten, 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 ENSUF moedigen de projectdragers voorts aan om gebruik te maken
van het LIVING LABS-concept als samenwerkingsvorm (zie de beschrijving van het LIVING LABSconcept 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 Bijlage A bij de tekst van de projectoproep en na te gaan of
uw type activiteit in aanmerking komt bij uw financieringsagentschap. Raadpleging van deze
bijlage is absoluut noodzakelijk in de oprichtingsfase van het consortium, teneinde de
waardeketen van uw projecten aan te vullen.

Indienen van de projecten
De ENSUF-projectoproep verloopt in twee fasen. Tegen 15 maart 2016 moeten de consortia een
verkorte versie van hun voorstel voorleggen. Deze pre-proposals worden beoordeeld door externe
evaluatoren. De beste 50 consortia worden uitgenodigd om tegen 20 september 2016 een full proposal
in te dienen. In november 2016 worden dan de definitieve resultaten van de beoordeling en de
projecten die voor financiering in aanmerking komen, bekendgemaakt.
De pre-proposals en de full proposals worden ingediend via de online tool (https://ecall.ffg.at) die het
Secretariaat van het FFG-programma heeft ontwikkeld.

Financiering van de projecten
Na afloop van de tweede evaluatiefase, die betrekking heeft op de full proposals, 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.
Elke projectdeelnemer sluit een subsidiëringsovereenkomst met zijn eigen financieringsagentschap en
verricht een wetenschappelijke en financiële reporting volgens de regels die toepasselijk zijn binnen
dat financieringsagentschap. Bovendien leggen de projectcoördinatoren één keer per jaar een beknopt
wetenschappelijk rapport voor aan het Secretariaat van het programma.

Maximale tussenkomst
Elk nationaal financieringsagentschap hanteert zijn eigen financieringsvoorwaarden voor de
projecten.
Voor de Brusselse entiteiten zijn de gangbare percentages van Innoviris van toepassing:
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Subsidiabiliteitscriteria
In het kader van dit programma zijn twee sets van subsidiabiliteitscriteria op de ingediende projecten
van toepassing.
Subsidiabiliteitscriteria van ERA NET SMART URBAN FUTURES
De projecten moeten voldoen aan subsidiabiliteitscriteria van het ENSUF-programma. Voor deze
oproep werden drie sets van criteria uitgewerkt, die worden toegepast naargelang 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.
Subsidiabiliteitscriteria van INNOVIRIS
In het kader van deze oproep financiert Innoviris de volgende entiteiten:
o Privébedrijven met exploitatiezetel en maatschappelijke zetel op het grondgebied van het
Brussels Gewest,
o Brusselse universiteiten en onderzoekscentra,
o verenigingen die actief zijn op het gebied van stedelijke ontwikkeling met exploitatiezetel en
maatschappelijke zetel op het grondgebied van het Brussels Gewest.

De verenigingen worden gefinancierd volgens de criteria die voor hun specifieke economische
activiteit van toepassing zijn. Om het financieringspercentage van uw vereniging in het project te

bepalen, vult u de fiche 'Inlichtingenverklaring met betrekking tot de economische activiteiten van de
organisatie' in.
Bovendien dienen de Brusselse entiteiten de volgende gewestelijke subsidiabiliteitscriteria in acht
te nemen:
o
o

o
o

u oefent (een deel van) uw activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
u stelt een vernieuwend OOI-project voor dat een gunstige impact kan hebben op de
economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest,
u toont aan dat u uw deel van het project kunt financieren (voor ondernemingen en
verenigingen die een economische activiteit uitoefenen),
u bent uw verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
nagekomen.

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 verantwoorden; 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 ENSUF-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, consulente voor internationale OOI-projecten en nationale
contactpersoon voor dit programma bij Innoviris. Innoviris beantwoordt al uw administratieve vragen
of vragen m.b.t. subsidiabiliteit en het opzetten van de projecten.

Beata Bibrowska
Consulente – Europese en internationale OOI-projecten
bbibrowska@innoviris.brussels
02 600 50 32

