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Ref. Farde e-Vergaderingen : 2470376 VERTALING

Ontwerp-Besluit - Raad van 27/06/2022

Vergoeding voor niet-winnende finalisten van de Smart City projectoproep 2022.

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 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 euro (maximaal 10.000 euro per project);

Gezien het feit dat er 10 van de 25 ontvankelijke 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 het feit dat de lijst van 6 winnende projecten was goedgekeurd door de Gemeenteraad op 09/05/2022;

Gezien het feit dat overeenkomstig artikel 5 van het reglement van de projectoproep, dat op 09/12/2021 door het College is
goedgekeurd, een vergoeding van 300,00 EUR (onder de vorm van een subsidie) is gepland voor elk niet-winnend project van de
projectoproep, als compensatie voor het geïnvesteerde voorbereidingswerk:
- ref : 5SC006_FR - nv Jeasy - 300,00 EUR;
- ref : 5SC012_FR - vzw "Fédération des Récupérathèques" - 300,00 EUR;
- ref : 5SC016_FR - bvba Merciki - 300,00 EUR;
- ref : 5SC017_FR - vzw "Trois Plumes" - 300,00 EUR

Gezien de bedragen die beschikbaar zijn op de artikels 13901/33202 (engagement 21/053221, overgedragen 22/009442),
13901/32101 (engagement 21/053207, overgedragen 22/009439) van de gewone begroting 2021, 13901/12306 van de gewone
begroting 2022 (engagement 22/023412);

Gezien het College van Burgemeester en Schepenen deze vergoedingen heeft goedgekeurd onder voorbehoud van de toekenning van
deze subsidies door de Gemeenteraad;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel.- Vergoedingen onder de vorm van subsidies van 300,00 EUR toekennen aan de niet-winnende finalisten van de Smart
City projectoproep 2021-2022 :
- ref : 5SC006_FR - nv Jeasy - 300,00 EUR;
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- ref : 5SC012_FR - vzw "Fédération des Récupérathèques" - 300,00 EUR;
- ref : 5SC016_FR - bvba Merciki - 300,00 EUR;
- ref : 5SC017_FR - vzw "Trois Plumes" - 300,00 EUR.
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