projecten en aanvragen op domeinen Mobiliteit, klimaatneutraal, duurzaamheid

jaar

subsidieverlener

projectnaam

betrokken
dienst(en)

2014 Horizon2020

Cyclelogisctics

mobiliteit,
economie

2015 Horizon2020

Novelog

mobiliteit,
economie

2015 2Zeeën

2015 2Zeeën

2015 Vlaanderen-Nederland

Agree Conceptnota
fase 1

Share fase 1

See2Do

lead of
partner

AFG Amor

Thessaloniki

San Sebastian, Milan, VIL, …
Rome,Turijn, Kopenhagen,
Gotheborg, Barcelona,Graz,
Emilia Romagna, Universitiet
Thessaloniki,

subsidie
periode

positief

eerste test Citylab, eerste
stappen in stadslogistiek,
zeer uitegbreid netwerk
en grote kennisopbouw
3 jaar

138292,00

99627,00

positief

opstart
stadsdistributiemethodes 3 jaar

130625,00

130625,00

Ugent

negatief

Stadsgebouwen,
musea

Brugge, Middelburg, Howest,
Southend Borough council,
Syntra west, Calais, Kempens
landschap, Wessel de Jong
architecten, Nationale
administartie voor cultureel
ergfoed Nederland, Climatic,
Stad Middelburgdesign Consult

positief

fase 2 ingediend

positief

fase 2 ingediend en
verplichte herwerking
tegen 18/12/2015- bericht
over goedkeuring wordt
verwacht tegen eind
maart-eind april 2016- bij
goedkeuring: startdatum
01/05/2016
3 jaar

Brugge, provincie Antwerpen,
Igemo, WVI, Helmond,Breda,
Vives….
Interleuven/Igemo

stadsgebouwen
mobiliteit,
economie

Gent
Groundwork
London

On4local
2015 Interreg NorthWesteurope Conceptnota fase 1

mobiliteit,
economie

Heidelberg

nvt

Subsidie

Thema

duurzame
ontwikkeling en
energie

duurzame
ontwikkeling en
energie
stadsgebouwen

Kost

resultaat

financieel model
gelijkaardig aan esco
voorparticuliere
woningen, wordt
herwerkt

Vesta
Buzz conceptnota
2015 Interreg Noord-West Europafase 1
2015 Vlaanderen-Nederland

partners

antwoord
datum

nvt

3 jaar

onbepaald

566749,90

342760

onbepaald

opmerking
reden niet indiening
reden weigering

vermits output een financieel
model is en geen technische
toepassing beantwoordt het niet
aan de interventielogica van het
programma.Terug in
herontwikkeling- TU Delft als
leadpartner- wordt vermoedelijk
ingediend tegen 06/01/2016

Innovatieve techniek ramen en
298212,50 isolatie Busleyden

Stimalans renovatie particuliere
woningen: thermografische
kaart, ketenorganisatie,
demonstratieproject: renovatie
171380 dorpshuis Hombeek

negatief

conceptnota afgekeurd

nvt

circa 350000

negatief

concept nota afgekeurd

nvt

circa 350000

teveel projecten rond dit thema
en dit was minder concreet op
vlak van samenwerking en
grensoverschrijdende
50% meerwaarde.
te groot partnerschap, te weinig
60% focus

negatief

e-commerce kleine handelaars
nvt

circa 350000

te weing grensoverschrijdende
60% meerwaarde

2015 Life+

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

lopende
in volle ontwikkeling
ingediend

Vlaams
energie
Agenstchap
(VEA)

Antwerpen, Mechelen, Gent,
Waals Gewest,VVSG, WTCB,
VEA, SPW,LNE

ingediend

RE

17907000 €
1/1/2017 - totaal
31/12/2022 project

Tegen 31/12/2015 wordt nieuws
10744200 verwacht

