
Het Europese cohesiebeleid (EFRO, 
ESF …) is de belangrijkste leidraad voor 
investeringen en solidariteit van de EU. 
Het beleid is bedoeld om de verschillen 
tussen regio's te verkleinen, innovatie 
te stimuleren, voor groei te zorgen, de 
duurzaamheid op regionale schaal te 
verbeteren en de sociale integratie te 
bevorderen. Het op Europees niveau 

en door de regio’s geïmplementeerd, 
met het oog op de uitdagingen in elk 
gebied en de bevolking. 

Het operationeel EFRO programma 
2014-2020 van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest heeft tot doel 
deze Europese middelen in te zetten 

voor economische, maatschappelijke en 

Er zijn vier prioritaire assen 

As 1.
Innovatie en onderzoek bevorderen.

As 2.
Ondernemerschap en de ontwikkeling 
van kmo's aanmoedigen. 

As 3.
Steun voor de ontwikkeling van 
de circulaire economie en verantwoord 
gebruik van grondstoffen.

As 4.
Bestrijding van sociale en 
territoriale dualisatie. 

 Gezondheid en persoonlijke 
dienstverlening; duurzaam bouwen en 
hernieuwbare energie; duurzame voeding; 
grondstoffen en afval; media, creatieve 
sectoren en toerisme.

De partners die bij elk project 

begunstigden van het EFRO.



As 1.
Innovatie 

en onderzoek 
bevorderen.

No. 132635/50

Industrialisering, innoverend R&D en 
valorisatie van het Klinisch Werkstation 
van UZ Brussel

Ontwikkeling en implementatie van het 'Klinisch 
Werkstation' (KWS)/medisch dossier Primuz, 
een doorgedreven informatisering van de 
zorgverlening in ziekenhuizen die de kwaliteit en 

patiënten verbetert.

Partner: UZ Brussel
https://www.uzbrussel.be
Universitair Ziekenhuis Brussel 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

Het ICT-hart van Europa 

Een echt ICT-centrum (IC-Park) inrichten 
en uitwerken op de ULB-VUB-campus op 
de Pleinlaan.

Partners: SIRRIS, ULB, VUB

F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel

TOT.TOT.



Project 'Bâti Bruxellois, Source 
de Nouveaux Matériaux' (BBSM)

Invoering van een tool voor het beheer van 
bouw- en sloopafval in het Brussels Gewest 
en het hergebruik van dit materiaal bij nieuwe 
bouwprojecten.

Partners: WTCB, VUB, UCL, ROTOR
https://www.bbsm.brussels
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het laboratorium in de stad

Oprichting van City-Labs om patiënten beter te 
behandelen, de drempel voor laboratoriumtests 
te verlagen, de testresultaten snel door te geven 
en deze dynamisch op te volgen.

Europe

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegepast stedelijk onderzoek

Transdisciplinair en interuniversitair laboratorium 
voor toegepast stedelijk onderzoek om de 
ontwikkeling van het gewest en de hoofdstad 
te bevorderen.

Partners: ULB, UCL
http://metrolab.brussels
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Living smart city retail

Ontwikkeling van een digitale diagnosetool die 

trends, handelszaken en consumenten 
verzamelt. Dit platform is bedoeld voor de 
belanghebbenden van Smart Retail City.

Partner: Hub.brussels

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



De energiezuinige renovatie van 
woningen bevorderen 

In het kader van de renovatie van woningen in 
Brussel: "Living labs" creëren die gericht zijn op 
het verbeteren en innoveren van de energie-

Partners: WTCB, Confederatie Bouw, Innoviris, 
ULB, UCL, VUB, Hub.brussels

Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

BRUSEED (Brustart nv) 

Financieringshulp voor innoverende onder-
nemingen in de 'early stage' van hun 
ontwikkeling. Het doel is om innovaties van 
Brusselse kmo's op de markt te brengen in 
deelnemende ketens. Bruseed is onlangs 
uitgebreid voor de ontwikkeling van producten 
die verband houden met behoeften die door de 
gezondheidscrisis ontstaan of toegenomen zijn.

Partner: Brustart nv

nos-solutions/#start-ups
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Toegepast onderzoek over dementie 
en diversiteit

Toegepast onderzoek over de invloed van 
diversiteit op de zorg die ouderen met dementie 
krijgen.

Partner: EHB (Erasmushogeschool)

Nijverheidskaai 170, Brussel 1070

L(ag)UM/Aanleg en onderhoud van 
een groentetuin op het dak

Aanleg van een pedagogische en experimentele 
groentetuin op het dak (in het kader van het 
Duurzaam Wijkcontract Maalbeek/dak Colruyt).

Partners: Gemeente Elsene, ULB
http://www.elsene.be/site/352-Duurzaam-

TOT. TOT.

TOT.TOT.



Ontwerp en bouw van een testopstelling om 
het thermische en vochtwerende gedrag en 
de energieprestaties van bouwelementen te 
onderzoeken.

Partners: WTCB, UCL, VUB, ECAM, ULB

Dieudonné Lefèvrestraat 17, 1020 Brussel

TOT.

As 2.
Ondernemerschap 

en de ontwikkeling 
van kmo's 

aanmoedigen.



Nieuwe arbeidskansen voor 
jongvolwassenen 'brouwen'

Begeleiding op maat voor jongvolwassenen 
in een nieuwe ruimte met de naam 'creative 
brewery', waar kennisuitwisseling centraal staat.

Partner: ART2WORK
https://www.art2work.be
Henegouwenkaai 41, 1080 Brussel

Bouw van bedrijfsruimtes voor kmo's

Constructie van een ontvangstruimte voor 
kmo's op een terrein van ongeveer 7600m², 
geïntegreerd in een gecombineerd stadsproject 
(economische functies, functioneel gemengde 
gebouwen en diverse woningen).

Partner: Citydev

Ontwikkelen, inspireren en samenwerken

Oprichting van een sociaal, coöperatief 
ondernemingscentrum waar samenwerken 
centraal staat. COOPCITY omvat vijf 
begeleidingsprogramma's en een 
coworkingruimte voor sociale innovatie en 
sociaal ondernemerschap.

Partners: Hub.brussels, ICHEC, FEBECOOP, 
JOBYOURSELF, SAWB, CASCADE

Ondernemerschap steunen door een 
collaboratieve aanpak en het samenbrengen 
van verschillende vaardigheden

Begeleiding van ondernemers in de O&O-
fase van een product (TRIAXES Pro) of bij de 
ontwikkeling van een modemerk (TRIAXES 
Mode) door drie experts op verschillende 
gebieden. (TRIAXESens) begeleidt studenten 
met dezelfde aanpak.

Partners: MAD, Home of Creators en ULB

Nieuwe Graanmarkt 10, 
1000 Brussel TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



Implementatie van een inclusieve 
gezondheidsketen

Creatie van een platform dat technologische 
innovatie en persoonlijke dienstverlening 
combineert in het hart van het Brusselse gezond-
heidslandschap. Invoering van versnellings-
programma's voor start-ups die actief zijn op het 
vlak van e-gezondheid (accelerator e-Health) en 
medische hulp middelen (accelerator MedTech). 

Partners: Hub.brussels 

Charleroise Steenweg 110, 

Renovatie van een centrale, authentieke 
ontmoetingsplaats

Renovatie van de Beurs en de archeologische 
site Bruxella 1238, en creatie van een nieuwe 
culturele, commerciële en toeristische spil in 
de stad. Het middenschip wordt omgebouwd 
tot een publieke galerie, 12.000 m² wordt 
gerestaureerd.

Partners: Stad Brussel
https://www.beursbourse.be
Beursplein, 1000 Brussel

Steun voor de tewerkstelling in 
de elf maatwerkbedrijven

Nieuwe activiteiten en kennis ontwikkelen in de 
elf maatwerkbedrijven om de 1450 personen 
met een handicap die er tewerkgesteld zijn, aan 
het werk te houden (opleidingen, begeleiding).

Partner: FEBRAP vzw
http://www.febrap.be/projets-europeens 

Het gewestelijke oncologie-ecosysteem 
versterken met opleidingen

Oprichting van een Brussels opleidingscentrum 
met opleidingen voor zowel deskundigen in de 
sector als werkzoekenden.

Partners: ULB, VUB

F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel

TOT. TOT.

TOT. TOT.



Geavanceerd pedagogisch materiaal 
voor onderwijsinstellingen die 
in aanmerking komen

Verdere institutionele steun voor investeringen 
door technische en beroepsscholen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat hun 
opleidingen inspelen op wat bedrijven nodig 
hebben. 

Partner: Federatie Wallonië-Brussel

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TOT.

Financieel instrument
RISE UP (Brusoc nv)

Toekennen van voordelige leningen voor 
ondernemingen uit de inschakelings-, sociale 
of coöperatieve economie. RISE UP bevordert 
de ontwikkeling en de oprichting van 
ondernemingen via een lening van hoogstens 
€ 100.000. De duur om deze lening terug te 
betalen varieert tussen 2 à 5 jaar.

Partner: Brusoc nv

nos-solutions/#start-ups
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TOT.

Financieel instrument
OPEN UP (Brusoc nv)

Verlening van professionele microkredieten voor 
mensen die niet bij het klassieke bankensysteem 
terechtkunnen. OPEN UP is bedoeld om 
natuurlijke personen aan de slag te helpen als 

van maximaal € 25.000 over een periode van 
één tot vijf jaar.

Partner: Brusoc nv

nos-solutions/#tpe
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

COVID-19 | RECOVER (Brusoc nv)

RECOVER is een noodlening die uitsluitend is 
bedoeld ter ondersteuning van de liquiditeit van 
zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en 
sociale ondernemingen die getroffen zijn door de 
coronacrisis. Met deze noodlening kent BRUSOC 

een rentevoet van 1,75 % toe over een periode 
van maximaal drie jaar. Er is geen nieuwe eigen 
bijdrage vereist.

Partner: Brusoc nv

nos-solutions/#tpe
Brussels Hoofdstedelijk GewestTOT. TOT.



Steun voor kmo's

Bouw van een nieuwe infrastructuur 
'Manufakture' van 6000m² op de site van 
ABATTOIR nv om kmo's te helpen bij hun 
economische, duurzame ontwikkeling.

Partner: ABATTOIR nv
https://www.abattoir.be/nl/manufakture

Het mediahuis

Het creatieve ecosysteem in Brussel verenigen 
in één gebouw (Frame), regionale televisie 
(BX1); opleidingscentrum (IHECS Academy); 
gewestelijke begeleidingsstructuur (screen.
brussels) om de media-, audiovisuele en 
communicatiesector te versterken. 

Partners: sau-msi.brussels, BX1
http://www.mediapark.brussels

TOT.TOT.

As 3.
Steun voor de 

ontwikkeling van de 
circulaire economie en 
verantwoord gebruik 

van grondstoffen (steun 
voor het kmo's, energie-



Circulaire economie 
en Brusselse ondernemingen

De ontwikkeling van de circulaire economie 
stimuleren, begeleiding en hulp voor bedrijven 
en verenigingen die willen samenwerken om 
materiaal aan te kopen en diensten aan te 
bieden.

Partners: Citydev, Ecores, BECI, Greenloop nv, 
Lateral Thinking Factory (LTF), La Ferme nos 
Pilifs
https://www.irisphere.be

1080 Brussel

Het geothermische potentieel van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest benutten

Door het geothermische potentieel van Brussel 
in kaart te brengen, kunnen we het gebruik 
van deze schone, hernieuwbare energiebron 
stimuleren.

Partners: Leefmilieu Brussel, ULB, 
VUB, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen, WTCB
http://geothermie.brussels/nl
F. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel

Bringing people, city and knowledge together

Herinrichting van de oude kazernes van Elsene 
tot een nieuwe universitaire, internationale, 
innoverende en duurzame stadswijk in Brussel.

Partners: ULB, VUB, sau-msi.brussels
https://usquare.brussels
Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
veerkrachtiger maken

Stimulatie en uitbreiding van de lokale 
voedselproductie en -verwerking met 
milieuvriendelijke productiemethodes voor 
Brusselse consumenten.

Partners: Leefmilieu Brussel, Groen en Blauw 
Huis vzw, gemeente Anderlecht, Le Début des 
Haricots, Terre-en-vue, Crédal

Neerpedestraat, 1070 Brussel

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



Het groenste in Brussel

Volledige, duurzame renovatie van het 
zwembadgebouw van de VUB en uitbreiding 
met een nieuw zwembad voor zwemlessen.

Partner: VUB
https://www.vub.be/zwembad/#home

Het energieverbruik van 
het UZ Brussel terugdringen

Ambitieus energieproject in het kader van de 
uitbreiding van het ziekenhuis (50.000 m²) om 
verschillende energiebronnen te hergebruiken, 
met name kouderecuperatie, en zo - ondanks de 
groei van het ziekenhuis - evenveel energie te 
blijven verbruiken.

Partners: UZ Brussel, Air Liquide Medical
https://www.uzbrussel.be
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel

TOT. TOT.

alle Brusselaars

Invoering van een verenigd gewestelijk 
beheerplatform voor de oprichting van 
een netwerk met overdekte, beveiligde 

Partner: Cyclo vzw

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TOT.

FIETSROUTE

Zuid door verbeteringen aan te brengen die 
beantwoorden aan de strenge kwaliteits- en 

Partner: Brussel Mobiliteit
https://mobilite-mobiliteit.brussels/
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

TOT.



03. Vernieuwing van 
het verwarmingssysteem 
in het crematorium 
van Brussel

Vernieuwing van de 
verwarmingsketels. 

07. Renovatie ULB/VUB-
campus Pleinlaan

Vernieuwing van het 
verwarmingssysteem en 
verwarmingsnetwerk van 
beide universiteiten.
https://www.ulb.be
1050 Brussel

van een gebouw en 
groepering van diensten 
van de gemeente Ukkel

Grondige transformatie 
van het gebouw waarbij de energieprestaties 
gevoelig worden verbeterd.

08. Universitair 
Ziekenhuiscentrum 
Brugmann en Kinderziekhuis

Plaatsing van zonnepanelen 
op de daken.

1020 Brussel

As 3.
Verbeteren 

energieprestaties 
van openbare 

gebouwen.
• 
• 

01. Centrale school 
Sint-Agatha-Berchem

Vernieuwing van de 
verwarmingsketels. 

1082 Brussel

02. Sportcentrum Chalets 
in Sint-Agatha-Berchem

Vernieuwing van de 
verwarmingsketels. 

1082 Brussel

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.



04. Opleidingscentrum 
Ma Campagne vzw

Renovatie en optimalisatie van 
de energieprestaties. 

1050 Brussel

05. ALICIA - Institut 
Saint-André Elsene

Verbetering van de 
energieprestaties van de 
verschillende gebouwen.

1050 Brussel

11. Energie-optimalisatie 
van gebouw G 
(VUB-campus Etterbeek)

Vermindering van het 
energieverbruik, voornamelijk 
in de laboratoria.
https://www.vub.be
1050 Brussel

10. Gemeenschapscentrum 
Elzenhof

Verbetering van de 
energieprestaties tijdens 
de renovatie. 

1050 Brussel

12. Basisschool Instituut 
van de Ursulinen

Vervanging van de 
verwarming, dakisolatie 
en ramen.

1081 Brussel

isolatiewerken aan het dak

Verbetering van de isolatie 
van de gebouwen.

hubert.be
1170 Brussel

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

TOT.

Steun voor de 
ontwikkeling 

van de circulaire 
economie en 
verantwoord 
gebruik van 

grondstoffen 
(urbane 

ontwikkelingen, 
recycling van afval).



Een terminal voor passagiers!

Met een platform van 240 meter lang en 12 
meter breed is de Brussels Cruise Terminal de 
nieuwe terminal voor passagiers in de Haven 
van Brussel.

Partner: Haven van Brussel

Een nieuwe openbare ruimte

Oprichting van een openbare ruimte: de 
'Wintertuin' genaamd, die open is voor de buurt 
en buurtbewoners en gelegen is op de site van 
de LIBELCO-hal (in het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract Zinneke).

Partner: gemeente Molenbeek
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-leef/

Nijverheidskaai 79, 1080 Brussel

TOT. TOT.

een innovatief, multifunctioneel, inclusief 
en uniek project.

Als toegangspoort tot het Zonïenwoud wordt 
de site een groen, recreatief en educatief 
gebied van regionale omvang met behoud van 
het fragiele ecologische evenwicht van deze 
omgeving. Een publiek-private samenwerking 
tussen Leefmilieu Brussel, de msi en Drohme zal 
de uitdaging van dit project samen aangaan.

Exploitations nv, IPAa nv.
Terhulpensesteenweg 51, 
1180 Brussel TOT.

Exemplarisch containerpark

Bouw van een proefcontainerpark dat het 
goede voorbeeld geeft op het gebied van 
infrastructuur, milieu-integratie en interne 
werking van de site.

Partner: Net Brussel
https://www.arp-gan.be
Fernand Demetskaai 22, 1070 Brussel

TOT.



As 4.
Bestrijding 
van sociale 

en territoriale 
dualisatie. 

Dokters van de Wereld

Mobiele consultaties via een medische bus 
en oprichting van twee geïntegreerde sociale 
en gezondheidscentra (voor kwetsbare 
doelgroepen).

Partners: Solidarimmo vzw, Dokters van 
de Wereld vzw

Grondelsplein, 1070 Brussel

TOT.

Permanente vestiging voor de Zinnekeparade

Renovatie, herinrichting en uitrusting van een 
gebouw van 2088m² om de vzw Zinneke een 
vaste plek in de stad te bieden.

Partner: Zinneke vzw
http://www.zinneke.org

TOT.



Permanente vestiging voor de Zinnekeparade

Renovatie, herinrichting en uitrusting van een 
gebouw van 2088m² om de vzw Zinneke een 
vaste plek in de stad te bieden.

Partner: Zinneke vzw
http://www.zinneke.org

Culturele jongerenparticipatie in 
de Kanaalzone

Stimulatie van culturele participatie van 
Brusselse jongeren (10-20 jaar) in de Kanaalzone 
door de samenwerking tussen organisaties 
uit verschillende sectoren en gemeenten te 
verbeteren.

Partners: Erasmushogeschool, LASSO

Kanaalzone, 1080 Brussel

De Vaartkapoen

Het centrum 'De Vaartkapoen' in Molenbeek 
renoveren en uitbreiden.

Partner: VGC (Vlaamse 
Gemeenschapcommissie)
https://www.vaartkapoen.be

De sociale samenhang verbeteren

Het CASTII-project (centrum voor kunst, weten-
schap, technologie, innovatie en inclusie) is de 
consolidatie van de vzw iMAL (Interactive Media 
Art Laboratory vzw) door de renovatie van het 
gebouw en de oprichting van een centrum voor 
sociale samenhang, met name door een 'fablab' te 
openen waar iedereen kan komen creëren.

Partners: iMAL vzw, Move (Molenbeek Vivre 
ensemble), gemeente Molenbeek

Koolmijnenkaai 30-34, 
1080 BrusselTOT.

TOT. TOT.

TOT.

VK Yallah experimenteel creatief park

Participatief project dat inzet op interculturele 
uitwisseling tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen in Molenbeek en 
burgerparticipatie in het infrastructuurproject 
'De Vaartkapoen'.

Partner: vzw Gemeenschapscentrum 
De Vaartkapoen
https://www.vaartkapoen.be/fr/
les-transformations
Sint-Jozefstraat 18-20, 1080 Brussel

TOT.



Oprichting van een Franstalige crèche met 
72 plaatsen (in het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract 'Zinneke' in de wijk Heyvaert).

Partner: gemeente Molenbeek
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-
leef/stedelijke-ontwikkeling/duurzaam-

Liverpoolstraat 24, 1080 Brussel

Oprichting van een Franstalige crèche met 
84 plaatsen (in het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract 'Rond Leopold II').

Partner: gemeente Molenbeek
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-leef/

Oprichting van een Nederlandstalige crèche 
met 72 nieuwe plaatsen (in het kader van het 
Duurzaam Wijkcontract 'Rond Leopold II' in 
Molenbeek).

Partner: gemeente Molenbeek
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-leef/

Ulensstraat 40-44, 1080 Brussel

Oprichting van een crèche met 56 plaatsen 
in een nog te bouwen gebouw (CITY GATE1-
Goederen).

Partner: Citydev

Grondelsplein, 1070 Brussel

TOT.TOT.

TOT. TOT.

Oprichting van een Franstalige crèche met 
84 plaatsen (in het kader van het Duurzaam 
Wijkcontract 'Rond Leopold II').

Partner: gemeente Molenbeek
http://www.molenbeek.irisnet.be/nl/ik-leef/

TOT.

Een nieuw cultureel centrum

Herstel van de site en inrichting van 
verschillende culturele, sociale en economische 
diensten voor de stad en alle inwoners.

Partner: gemeente Vorst

Sint-Denijsplein 9, 1190 Vorst

TOT.



Oprichting van een nieuwe crèche met 60 
plaatsen die onder andere bedoeld zijn voor 
kinderen (0-3 jaar) van wie de ouders worden 
begeleid door het OCMW.

Partner: OCMW Schaarbeek 

hand-hand

Bouw van een passieve crèche met 48 plaatsen.

Partner: gemeente Schaarbeek

https://www.1030.be/nl/steeds-meer-nieuwe-
klassen-en-kinderopvangplaatsen
Voltairelaan, 1030 Brussel

TOT. TOT.

Oprichting van een crèche met 56 plaatsen 
in een nog te bouwen gebouw (CITY GATE1-
Goederen).

Partner: Citydev

Grondelsplein, 1070 Brussel

TOT.
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