Brussel, 15 juli 2016

Belfius Smart Awards 2016
Smart Cities, Smart Companies, Smart Care:
vijf ‘awards’ voor de beste projecten van steden en gemeenten
(en andere lokale overheden), intercommunales, bedrijven,
ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en zorgcentra die op een slimme
manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen
Eind 2015 was Antwerpen de grote winnaar van de eerste editie van de Belfius Smart City
Awards met het project ‘StadsLab2050’. Voor de tweede editie trekt Belfius een breder blik
open en richt het zich evenzeer op ondernemingen, ziekenhuizen en scholen. Een stad kan
immers geen slimme brug bouwen zonder het vernuft van ingenieurs van slimme bedrijven.
Net zoals ziekenhuizen maar de beste chirurgen kunnen aantrekken als ze over de beste
technologieën beschikken. Om de ‘smartest’ projecten in ons land nog beter in de verf te
zetten, reikt Belfius vanaf dit jaar vijf verschillende prijzen uit.
De toekomst is nu. Het klimaat is al volop in verandering en de steeds grotere concentratie van de
wereldbevolking in steden vereist dat er dringend duurzame en innoverende oplossingen aangereikt
worden om de talrijke uitdagingen in domeinen zoals mobiliteit, huisvesting, energie of water- en
afvalbeheer aan te gaan. Enkele sprekende cijfers:
-

-

-

Tegen 2030 zal het goederentransport in ons land met 44% toenemen. Als onze mobiliteit
niet grondig wordt aangepakt, dan zal de gemiddelde snelheid op onze wegen met 33%
afnemen.
In 2050 zal België meer dan 3,5 miljoen gepensioneerden tellen. En terwijl Vlaanderen en
Wallonië vergrijzen, blijft Brussel het jongst en heeft het vandaag al 125 nieuwe scholen
nodig.
Ook goed om te weten: vanaf 2019 moeten alle nieuwe publieke gebouwen bijnaenergieneutraal (BEN) zijn.

Hoe kunnen we nieuwe infrastructuurwerken duurzaam en energie-efficiënt realiseren? Hoe moeten
de ziekenhuizen van morgen eruit zien? En hoe blijven we onze bedrijven de nodige zuurstof geven
om concurrentieel te blijven? Als bevoorrechte partner van de Belgische openbare en sociale sector
en huisbankier van vele bedrijven is Belfius zich meer dan bewust van deze uitdagingen en wil het
hier meer dan alleen een figuurlijk steentje toe bijdragen.
Met de ‘Smart Cities’-strategie werden al de eerste stappen gezet: oprichting van het
financieringsprogramma «Smart Cities & Sustainable Development» (400 miljoen euro) met de
Europese Investeringsbank, structurele samenwerking met het Smart City Institute waarvan Belfius
een van de founding partners is, de eerste editie van de Belfius Smart City Awards, enz. Belfius wil nu
een stap verder gaan.

6,6 miljard euro voor nieuwe investeringen in 2016
Dit jaar zijn de investeringsbudgetten van de Belgische lokale besturen met 8,7% gestegen.
In totaal voorzien ze in 2016 niet minder dan 6,6 miljard euro aan nieuwe investeringen.
Maar willen onze gemeenten ‘smart’ investeren? Vast en zeker. Alleen moeten onze ‘Smart Cities’
nog veel efficiënter de weg kunnen vinden naar onze ‘Smart Companies’. Een continue samenwerking
tussen de publieke sector en de bedrijven moet zorgen voor duurzame oplossingen, afgestemd op de
noden en evolutie van de bevolking. Belfius wil de missing link zijn om de ‘Smart Cities’ te gidsen naar
de ‘Smart Companies’, en omgekeerd. En ook richting ziekenhuizen, scholen en zorginstellingen.
Want ‘Smart Care’ is vandaag niet meer weg te denken. Daarom moet er een aanhoudende dynamiek
en interactie tussen deze drie ‘Smart C’s’ zijn: Smart Cities, Smart Companies, Smart Care. En
daar wil Belfius heel concreet in helpen, de spil zijn die alle partijen samenbrengt.

Belfius Smart Awards 2016
Om deze Smart dynamiek te ondersteunen lanceert Belfius samen met Mediafin de Belfius Smart
Awards 2016. Deze wedstrijd is opengesteld voor lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW’s,
autonome regies, hulpverleningszones, en politiezones), bedrijven, intercommunales, ziekenhuizen,
scholen, rusthuizen, zorgcentra enz. die op een slimme manier een antwoord geven op de
uitdagingen van morgen. Bedoeling is om de meest waardevolle projecten te bekronen in de
domeinen stadsontwikkeling, mobiliteit, bestuur, milieu, technologie, gezondheidszorg,
onderwijs en maatschappelijk welzijn.
2 Belfius Smart City Awards
De Smart City Award richt zich naar alle lokale overheden (steden en gemeenten, politiezones,
brandweerzones, enz) en intercommunales.
De prijs wordt dit jaar opgesplitst in twee categorieën:



≥ 30 000 inwoners op 1 januari 2016
< 30 000 inwoners op 1 januari 2016

2 Belfius Smart Company Awards
De Smart Company Award gaat naar ondernemingen, start-ups en intercommunales die op het
vlak van klimaat, mobiliteit, technologie en maatschappelijke innovatie het meest innovatieve en
succesvolle project ontwikkeld hebben voor een openbaar bestuur, een sociale instelling of een
openbare ruimte.
De Smart Company Award wordt opgesplitst in 2 categorieën:



een award voor bedrijven met een jaarlijkse omzet ≥ 10 mio omzet
een award voor bedrijven met een jaarlijkse omzet < 10 mio omzet

1 Belfius Smart Care Award
De Smart Care Award bekroont de beste inzending op vlak van technologische ontwikkeling,
research, maatschappelijke impact en innovatie binnen de domeinen gezondheidszorg en
onderwijs.
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Praktische info
 Inschrijvingen vanaf 16/07/2016. De projecten moeten uiterlijk op 15/12/2016 voor middernacht
ingediend zijn.
 De projecten moeten operationeel of in ontwikkeling zijn in de periode tussen 1 januari 2015 en 31
december 2016.
 Alle ingezonden projecten worden geëvalueerd op hun innovatieve aanpak, resultaatsgerichtheid en efficiëntie.
 De evaluatie van de projecten gebeurt in twee fases:
 preselectie: de vakjury zal bij een preselectie uit de inzendingen max. 10 projecten per
categorie nomineren.
 selectie van de winnaars: alle genomineerden worden uitgenodigd om hun project live aan de
vakjury voor te stellen. Deze jury evalueert de projecten en zal één winnaar per categorie
kiezen.
 De winnaars worden begin 2017 bekendgemaakt tijdens de awarduitreiking, waarop alle
genomineerden en relevante spelers uit de publieke sector, de gezondheidszorg en de
ondernemerswereld uitgenodigd zijn en die hen ongetwijfeld zal inspireren tot nieuwe smart
projecten.. Alle info hierover volgt later.

 Het reglement, de beoordelingscriteria en de online inschrijvingstool zijn ter beschikking op
https://belfius.be/smartawards
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