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Ontwerp-Besluit - Raad van 09/05/2022

Winnaars van de "Smart City" projectoproep 2021-2022.- Toekenning van de subsidies voor een totaal bedrag
van 46.880,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gezien de beleidsverklaring van de Stad Brussel om een Smart City te worden ten dienste van iedereen;

Gezien het belang van de deelname van lokale Smart City-actoren in het proces om een Smart City te worden;

Gezien de pandemie het bewustzijn heeft doen toenemen van het belang van technologie en digitale technologie in het bijzonder, en
gezien de beheersing van technologie en het vermogen om deze te gebruiken een reëel voordeel geeft in deze crisis, alsook in de
wereld na COVID-19;

Gezien het besluit van het college van 09/12/2021 om toestemming te verlenen voor de uitvoering van een vijfde oproep voor "Smart
City"-projecten, in de vorm van een "Innovation Challenge”;

Gezien de 31 ingediende projecten, waarvan er 25 ontvankelijk waren overeenkomstig artikel 7 van het door het college op
09/12/2021 goedgekeurde reglement, en de toewijzing van maximaal 50.000,00 EUR (maximaal 10.000 euro per project);

Gezien het feit dat er 10 van de 25 projecten door de jury werden geselecteerd om deel te nemen aan een projectpresentatiedag op 20
april 2022, overeenkomstig artikel 10 van het door het college op 09/12/2021 goedgekeurde reglement;

Gezien de juryvergadering van 20 april 2022, tijdens welke de 10 finaliste projectleiders hun project hebben gepresenteerd en
verdedigd;

Gezien de jury op van mening is dat op basis van de selectiecriteria uiteengezet in het reglement dat de Gemeenteraad in zijn zitting
van 9 december 2021 heeft goedgekeurd, de 6 winnaars van de editie 2021-2022 van de Smart City projectoproep de volgende zijn :
- ref : 5SC011_NL – EIT Food CLC West I.V.Z.W. – 10.000,00 EUR
- ref : 5SC020_FR – Ferme du Parc Maximilien A.S.B.L. – 5.000,00 EUR
- ref : 5SC021_FR – Verkeer Signalisatie & Elektronika S.A. – 10.000,00 EUR
- ref : 5SC026_FR – Arts et Publics A.S.B.L. – 6.000,00 EUR
- ref : 5SC029_FR – Centre de Formation et d'Accompagnement dans la Construction A.S.B.L. – 6.185,00 EUR
- ref : 5SC031_FR – Ekowz S.R.L. – 9.695,00 EUR

Gezien de bedragen die beschikbaar zijn op de artikels 13901/33202 (engagement 21/053221) en 13901/32101 (engagement
21/053207) van de gewone begroting 2021;

Gezien het College van Burgemeester en Schepenen de lijst van winnaars en de liquidatie van de toegekende bedragen heeft
goedgekeurd onder voorbehoud van de toekenning van deze subsidies door de Gemeenteraad;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Onderwerp : 
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Enig artikel : De lijst van winnaars van de Smart City projectoproep 2021-2022 en toegekende bedragen goedkeuren met een totaal
bedrag van 46.880,00 EUR :
- ref : 5SC011_NL – EIT Food CLC West I.V.Z.W. – 10.000,00 EUR
- ref : 5SC020_FR – Ferme du Parc Maximilien A.S.B.L. – 5.000,00 EUR
- ref : 5SC021_FR – Verkeer Signalisatie & Elektronika S.A. – 10.000,00 EUR
- ref : 5SC026_FR – Arts et Publics A.S.B.L. – 6.000,00 EUR
- ref : 5SC029_FR – Centre de Formation et d'Accompagnement dans la Construction A.S.B.L. – 6.185,00 EUR
- ref : 5SC031_FR – Ekowz S.R.L. – 9.695,00 EUR

Bijlagen :
Evaluatie van de jury NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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