BOORDTABEL VAN ONDERZOEK EN
INNOVATIE IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Fiche n°2

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) als één van de
eerste Brusselse bekommernissen

Update

30/05/2014

Al 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) met acties zoals:


de integratie van OOI in het Brusselse transversale beleid ;



het Gewestelijk Innovatieplan dat werd opgesteld in 2006 en werd bijgestuurd in 2012 ;



het belang van OOI binnen Europese programma’s die in Brussel werden opgesteld ;



een stijging van bijna 80% van de Brusselse middelen voor onderzoek tussen 2005 en 2012.

De integratie van OOI in het Brusselse transversale beleid
OOI heeft een welbewuste keuze gekregen binnen de voornaamste beleidsdocumenten van het
Gewest. De Brusselse New Deal die de Brusselse overheidsinstanties en sociale partners mobiliseert
om de toegang tot werk voor Brusselaars en de duurzame stedelijke groei te bevorderen, erkent het
belang van innovatie voor het aangaan van de belangrijkste regionale uitdagingen (demografische
groei, werkgelegenheid, opleiding, onderwijs, milieu, tweedelig van de stad en de internationalisering).
De innovatieve sectoren maken expliciet deel uit van deze concrete werkdomeinen. Innovatie maakt
eveneens deel uit van het nieuwe Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Dit document is een
strategisch instrument van het gewest om van Brussel een sociaal-evenwichtige stad/regio te maken,
economisch efficiënt en milieubewust. Innovatie maakt deel uit van de pijlers die de economische
aantrekkelijkheid en het concurrentievermogen van het Gewest moeten versterken. In totaal werden er
10 prioritaire acties gekozen:


versterken van het niveau van steun aan onderzoek en innovatie in prioritaire O&O-sectoren ;



vergroten van de coherentie tussen het onderzoeks-en innovatiebeleid en het economisch,
tewerkstellings- en milieubeleid, etc. zodat de doelstellingen van het beleid op elkaar worden
afgestemd.



Voorrang geven aan een sectorale benadering met een definiëring van prioritaire thema’s;



beschikbaar maken van betere informatie over de steunprogramma’s van de overheid voor
ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen;



aanmoedigen van innovatie via “clusters”;



prioritaire steun voor ZKO’s en KMO’s ;



internationaal aanmoedigen van de ontwikkeling van onze prioritaire O&O-sectoren;



stimuleren van privé-investeringen ;



steunen van de hele onderzoeks-en innovatieketen, met een accent op de economische
valorisatie van onderzoek ;



aanmoedigen van O&O in het onderwijs.

Bijsturing van het Gewestelijk Innovatieplan
In 2006 heeft het Gewest voor de eerste keer een Gewestelijk Innovatieplan opgesteld. Eind 2011 en
begin 2012 werden de maatregelen genomen voor een herziening van de gewestelijke strategie voor
onderzoek en innovatie om de Brusselse strategie en haar diverse instrumenten vooraf te toetsen aan
de laatste Europese ontwikkelingen en om de effecten-drijfveren van de Europese initiatieven op
regionale schaal te optimaliseren. Dit plan in 14 pijlers is gericht op 5 belangrijke doelstellingen:


de intelligente specialisatie ten dienste stellen van de economie en de werkgelegenheid ;



een gunstig klimaat creëren voor innovatieve ondernemingen ;



de aantrekkelijkheid van Brussel vergroten als Europese kennishoofdstad ;



de Brusselse deelname aan Europese programma’s vergroten ;



het Brusselse innovatiebeleid versterken.

Innovatie op regionaal vlak stimuleren via het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)
2014 wordt een belangrijk jaar voor onderzoek en innovatie in Brussel en Europa. De Europese Unie
heeft namelijk een nieuwe financieringscyclus (2014-2020) opgestart voor de belangrijkste programma’s
om de doelstellingen van de Europe 2020 strategie te bereiken.
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gaat eveneens een nieuwe periode in. Het
programma wordt geleid vanuit Brussel en in functie van algemene richtlijnen die worden gegeven op
Europees niveau, zou EFRO in de periode van 2014-2020 een bijzondere plaats moeten geven aan
thema’s

in

onderzoek,

innovatie

en

het

concurrentievermogen

van

KMO’s.

In totaal zou er meer dan 36 miljoen euro over een periode van 7 jaar besteed moeten worden aan de
verhoging van de toegepaste onderzoekscapaciteiten en de toename van innovatie binnen KMO’s
(oftewel 20% van het totale bedrag van het programma). Bovendien zou 10% van de totale middelen
voor het programma (ongeveer 190 miljoen euro) gereserveerd worden voor de ICT-sector, die
verantwoordelijk is voor een groot aantal toepassingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. OOIprojecten of –instrumenten voor economische en/of sociale toepassingen, steun voor de marktlancering
van innovatieve projecten van KMO’s en experimentele ruimten of testinfrastructuren zijn enkele
initiatieven die opgericht zouden kunnen worden.
Dit luik van het programma moet nauwkeurig worden opgevolgd omdat de doelstellingen van het
programma bijdragen tot de verhoging van de bruto binnenlandse O&O-uitgaven en het aantal
innovatieve ondernemingen in Brussel moet doen toenemen. In totaal zouden er 30 nieuwe
onderzoekers actief kunnen zijn in ondersteunde entiteiten en 245 ondernemingen of organisaties

zouden van deze maatregelen moeten kunnen genieten. Deze doelstellingen worden nauwkeurig
opgevolgd via de OOI-boordtabel van Innoviris.

Onderzoeksmiddelen die stijgen met 50% in 7 jaar tijd
Tussen 2005 en 2012 kwam deze groeiende belangstelling voor OOI vooral tot uiting door een
verhoging van bijna 50% van de onderzoeksmiddelen. Dit bedrag bedraagt voortaan ongeveer 40
miljoen euro. Dit is de opmerkelijkste verhoging van alle Belgische deelentiteiten.

