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Opnieuw 5 Awards voor de beste projecten van bedrijven, start-ups, lokale besturen, OCMW’s, intercommunales, 
scholen, onderzoeks-, zorginstellingen,... die maatschappelijke uitdagingen slim aanpakken!

Online deelname vanaf 29 september 2017,                                                           
Awarduitreiking op 21 maart 2018

Smart ledverlichting, nieuwe bouwmaterialen die ontstaan uit het omzetten van industrieel afval, een digitaal participatieplatform 
voor de burgers, een intergenerationeel cohousingproject met laag energieverbruik,  stedelijke warmtenetten, slimme vuilnisbakken, 
een milieuvriendelijke biostimulator om planten te beschermen tegen watertekort en oogsten te redden, nanogridtechnologie om 
energieafhankelijkheid te verminderen, 3D printing van protheses op maat in het ziekenhuis, een cleantechoplossing voor opslag 
van zonne-energie, mobiele apps voor een betere mobiliteit,… De verscheidenheid en kwaliteit van de 185 deelnemende projecten 
aan de editie van vorig jaar getuigde duidelijk van innovatiespirit, afkomstig uit alle hoeken van het land.

Wie wordt de opvolger van de laureaten van vorig jaar? Dit zijn ze nog eens:

• Smart City Award < 30.000 inwoners: OCMW Landen (woon- en zorgcampus Oleyck)
• Smart City Award ≥ 30.000 inwoners: Waver (slimme verlichting in de VillagExpo-wijk)
• Smart Company Award < 10 mio omzet: Orbix (kwalitatief bouwmateriaal maken uit staalafval)
• Smart Company Award ≥ 10 mio omzet: MIROM Roeselare (uitbreiding ondergronds warmtenet in Roeselare)
• Smart Care Award: Sint Lucas kunstdepartement Karel de Grote Hogeschool (interactieve sprookjes voor kinderen in het 

ziekenhuis) 
• Publieksprijs: Wetterse scholen Sint-Lodewijk, Mariagaard & Scheppersinstituut (scholieren bedenken oplossingen voor 

mensen met een handicap)
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Circulaire Economie, Smart City Diensten, Onderwijs, Energie, Milieu, Gezondheid & Preventie, Mobiliteit en 
Stadsontwikkeling. Dat zijn de 8 domeinen waarbinnen ondernemingen, ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen, 
scholen, universiteiten en onderzoekscentra, steden en gemeenten, intercommunales en andere lokale besturen van         
29 september tot 1 december 2017 hun slimme projecten kunnen indienen. Te winnen: 5 Awards en een publieksprijs, die 
tijdens de slotceremonie op 21 maart 2018 zullen worden uitgereikt aan de meest innovatieve projecten die een slim en 
duurzaam antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen.



Praktische informatie

Inschrijven voor de Belfius Smart Belgium Awards 2017 kan tot uiterlijk 1 december 2017 middernacht via de inschrijvingsmodule 
op belfius.be/smartawards. 

De projecten die in aanmerking komen voor een Award 
• moeten een link hebben met één of meerdere van de voorgestelde 8 domeinen
• zijn operationeel of in ontwikkeling tussen 1 januari 2016 en 31 december 2017 
• worden afgetoetst aan hun innovatieve aanpak, resultaatsgerichtheid, efficiëntie, reproduceerbaarheid en duurzaam karakter
• en worden door een stad, gemeente, intercommunale, OCMW, school, onderzoeksinstelling, zorginstelling, bedrijf of start-up 

ingediend 

Allereerst zal een vakjury  in elke categorie (Smart City < 30.000 inwoners, Smart City ≥ 30.000 inwoners, Smart Company                  
< 10 miljoen euro omzet, Smart Company ≥ 10 miljoen euro omzet, Smart Care) 10 projecten nomineren. Vervolgens worden alle 
genomineerden uitgenodigd om hun projecten te presenteren voor de jury, die alle projecten zal beoordelen en de laureaten zal 
aanduiden. 
Naast de vijf Awards zal er ook een publieksprijs worden uitgereikt. 

De Belfius Smart Belgium Awards 2017 worden tijdens een slotgala op 21 maart 2018 uitgereikt in aanwezigheid van alle 
genomineerden en talrijke professionals en deskundigen uit de academische wereld, het bedrijfsleven en de lokale besturen.  

De gedetailleerde informatie en het volledige wedstrijdreglement zijn te vinden op belfius.be/smartawards.
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DIEN NU UW PROJECT IN!
belfius.be/smartawards

a2+b2=

Smart Care
Award

Smart Company
Award

Smart City
Award

Smart Company
Award

Smart City
Award

https://smartbelgium.belfius.be/smartawards
https://smartbelgium.belfius.be/smartawards
https://smartbelgium.belfius.be/smartawards/

