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1.

Goedkeuring verslag 23 februari 2017.

Goedgekeurd

2.

Alle mogelijke manieren voor het bekomen van subsidies vanuit Europa en/of
andere instanties (Toelichting door N. La Iacona, subsidieadviseur).

ESF: criterium: hoeveel mensen heb je aan werk geholpen?
Opmerking in het kader van het project See2do: twee weken geleden werd een bericht gestuurd naar alle
betrokken burgers dat de weersomstandigheden in januari en februari 2017 niet goed waren voor een
luchtfoto. Men hoopt nog dat in de maand maart 2017 de weersomstandigheden goed zullen zijn voor de
luchtfoto. Indien niet zullen alle betrokkenen hiervan op de hoogte gesteld worden.
Voor de co-financiering wordt steeds gezocht binnen de reguliere middelen.
Ook wordt beroep gedaan op cofinanciering van hogere overheden:
Hermes: enkel nog ondersteuning voor concurrentie verhoging
Voor mobiliteit een stukje financiering binnengehaald
Surflogh: aanvraag ingediend voor bijkomende middelen vanuit de provincie, maar eerst moet het
project worden goedgekeurd door Europa.

Mechelen heeft echt naam gemaakt als betrouwbare partner dankzij de professionele uitvoering van
projecten.

Wat zit er in voor de burger?
De projecten moeten passen binnen de doelstellingen van de stad. Elke extra euro betekent een hefboom
voor projecten die passen binnen de doelstellingen van de stad. Daarbovenop wordt kennis uitgewisseld
met andere landen en zelfs met steden als Barcelona.
Ingediende projecten (nog niet goedgekeurd)
Jaar
ingediend

Programma

Titel

Thema

2016

Interreg
Noordzeeregio

Surflogh

laden en lossen, overslag
logistiek, distributie

2016

Life+

Renovatie particuliere
Duurzame ontwikkeling en woningen in Vlaanderen en
energie
Wallonië (opgehangen aan
o.a. Vlaams Renovatiepact)

2016

Interreg 2 Zeeën

SciFi

open data

2016

Interreg NoordWest europe

Phise

start-ups in
gezondheidszorg en
preventieve gezondheid
stad Mechelen (citylab,
smart city)

2017

Horizon2020

Leverage

Light electric vehicles

2017

Horizon2020

Citychanger CargoBike

logistiek passagiers fietsen

2017

Horizon2020

Qualitown

laatste mijl distributie

2017

Horizon2020

Capture

autonome voertuigen

2017

Horizon2020

Tissum

laatste mijl distributie
(elektrisch)

2017

Horizon2020

Interpolar

open data

Mechelen is op dit ogenblik leadpartner van 1 project (Pace). In de vorige periode was de stad leadpartner
in het project Villa Crossmedia. Aangezien een leadpartner een grote verantwoordelijkheid heeft en deze
taak niet bijkomend vergoed wordt, probeert Stad Mechelen zoveel mogelijk als partner in projecten op te
treden en niet als leadpartner.

Mechelen doet weinig beroep op consultants om projecten te schrijven. Voornamelijk omdat de stad zelf
de expertise in huis heeft en omdat externe ondersteuning duur is.
Enkel indien het thema bijkomende expertise vergt , die de stad niet in huis heeft, wordt beroep gedaan op
externe consultants (na grondige evaluatie van het bureau).
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