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Al meer dan tien jaar heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gezorgd voor een almaar ambitieuzer
onderzoeks- en innovatiebeleid. Dit beleid krijgt vooral vorm door Innoviris en de adviesraad voor het
Wetenschapsbeleid (RWB).

Brussel: innovatiehoofdstad
Na het eerste Gewestelijk Innovatieplan (GIP) van 2006 en de herziening van 2012, wou het Gewest
een nieuw basisdocument opstellen dat als referentiedocument zal worden gebruikt voor alle acties
inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie tot het einde van de legislatuur. De Regering van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het nieuw Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 (GIP)
goedgekeurd in juli 2016. Met dit plan wil Brussel de innovatiehoofdstad worden. In dat opzicht heeft
Brussel gekozen voor “een strategie van intelligente specialisatie”: de lokale kracht versterken ten
voordele van Brussel. Dit plan dient als referentiekader voor het onderzoeks-en innovatiebeleid en is
een hefboom voor de socio-economische ontwikkeling om het welzijn van de Brusselaars te verbeteren.
Het GIP is het resultaat van een ruim participatief proces. Meer dan 200 personen met diverse
achtergrond werden geraadpleegd: ondernemingen, hogescholen en universiteiten, publieke
instellingen (gewestelijk), vertegenwoordigers van andere Belgische gewesten en gemeenschappen,
professionele federaties, bemiddelaars, etc. Deze participatieve benadering garandeert een grote
ondersteuning van het ecosysteem voor Brusselse onderzoek en innovatie.
De resultaten van deze oefening is een gestructureerd bondig plan met 4 transversale strategische
pijlers:
-

De innovatieketen verbeteren

-

Nieuwe vormen van innovatie en nieuwe OOI-actoren ondersteunen

-

De communicatie en sensibilisering rond OOI verbeteren

-

Een breed, participatief en efficiënt bestuur van het Gewestelijk Innovatieplan verzekeren

In het plan wordt een bijzondere aandacht gehecht aan drie strategische activiteitendomeinen die de
sterkte van het Gewest weerspiegelen. Deze domeinen kunnen ook als hefboom dienen voor het welzijn
van de Brusselaars:
-

Gezondheid: gepersonaliseerde gezondheidszorg

-

Leefmilieu – Groene economie

-

ICT – Digitale economie.

De integratie van OOI in het Brusselse transversale beleid
OOI heeft een plaats gekregen in de belangrijkste beleidsdocumenten van het Gewest. De
ontwerpovereenkomst van de meerderheid 2014-2019 van de Brusselse Regering voorziet expliciet de
steun van onderzoek en innovatie ten dienste van de Brusselaars. De Regering zou alles in werking
moeten stellen om ervoor te zorgen dat de 3% van het regionaal BBP voor onderzoek en ontwikkeling
wordt bereikt.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): de eerste projectoproepen
werden opengesteld
In 2014 heeft de Europese Unie een nieuwe financieringscyclus (2014-2020) opgestart voor de
belangrijkste programma’s om de doelstellingen van de Europe 2020 strategie te bereiken. In totaal
werden 10 innovatieve projecten geselecteerd voor een totaal budget van 30 miljoen euro voor 7 jaar.
Daarnaast werden drie projecten in de ICT-sector geselecteerd voor een totaal budget van 18 miljoen
euro.

Sindsdien zijn er verschillende projecten operationeel. Innoviris heeft een projectoproep opengesteld
voor de financiering van living labs in het kader van “Living Labs Brussels Retrofit” om renovatie te
stimuleren in de residentiële sector door de implementatie van experimentele en innovatie projecten
afkomstig van actoren uit de bouwsector en de onderzoekswereld.

Onderzoeksmiddelen die stijgen met 70% in 10 jaar tijd
Tussen 2005 en 2015 kwam deze groeiende belangstelling voor OOI vooral tot uiting door een
verhoging van bijna 70% van de onderzoeksmiddelen. Dit bedrag bedraagt voortaan ongeveer 36
miljoen euro. Dit is één van de sterkste stijgingen van de Belgische gefedereerde entiteiten.

