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Workshop – Samenwerking 

Het doel was om de Europese stedelijke en regionale actoren met elkaar in contact te brengen om 

concrete samenwerkingsmogelijkheden rond circulaire economie te identificeren.  

 Inleiding van de debatten:  

Marion Courtois (Senior Expert Circular Europe Network, ACR+) praatte over het belang van 

samenwerking op Europees niveau en de aanpak door URBACT en INTERREG voor de samenwerking 

tussen steden en regio's. Vervolgens presenteerde ze de manieren waarop men kan samenwerken 

en praktische adviezen over de realisatie van Europese samenwerkingen.  

Panagiotis Balabanis (DG Research & Innovation, Deputy Head Unit Eco-innovation European 

Commission) presenteerde de mogelijkheden voor Europees onderzoek en financiering. De H2020-

projecten bieden tal van financieringsmogelijkheden. Het volgende thema voor 2018-2019 is 

‘Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals’.  

Ook andere Europese acties steunen de circulaire economie, zoals de Innovation Deals, die actoren 

op vrijwillige basis verzamelen om de hindernissen voor innovatie te overwinnen, of het ‘Circular 

Economy Finance Support Platform’, een groep experts die de financieringsbehoeften van de 

circulaire economie analyseert en aanbevelingen geeft. Life+ legt de link met H2020 en kan een 

concrete manier zijn om oplossingen te testen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/marion-courtois-3142801
https://www.linkedin.com/in/panagiotis-balabanis-88548744
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 Rondetafelgesprekken 

Tijdens de rondetafelgesprekken werden 3 vragen aan de deelnemers voorgelegd:  

Vraag 1:  Wat verwacht u van de samenwerking tussen steden en regio's? Wat moeten de 
belangrijkste voordelen zijn?  

 Transnationale bondgenootschappen creëren om het pleidooi voor de circulaire economie te 
versterken.  

 Beter begrijpen hoe de overheidsbesturen de transversale governance met meerdere actoren 
beheren. Hoe de overheidsbesturen op verschillende niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, EU) 
kunnen samenwerken.  

 De redenen voor de mislukking van consortiums en projecten identificeren. Luisteren naar de 
verhalen van mislukte projecten; dit is moeilijk te organiseren, want niemand is trots op een 
mislukking.  

 Banden scheppen tussen de partners op het terrein en de overheid 
 

Vraag 2:  Wat zijn de belangrijkste moeilijkheden om deel te nemen aan een Europees project? 
Hoe lossen we ze op? Bieden de bestaande structuren en helpdesks voldoende ondersteuning? 

 Het juiste programma/financieel instrument identificeren, want veel programma's bestrijken de 
circulaire economie  zie de National Contact Points 

 De juiste partner voor uw idee vinden (via www.ncps-care.eu of www.een.ec.europa.eu) 

 Voldoende bekendheid verkrijgen om bij een netwerk betrokken te worden 

 De administratieve last van het beheer van een Europees project onthullen. 
 

Vraag 3: Welke projecten kunnen we tussen steden en regio's ontwikkelen? 

 Goede praktijken uitwisselen over de manier waarop steden en regio's financiële instrumenten 
voor de steun aan kmo's ontwikkelen en implementeren. 

 Goede praktijken en ideeën uitwisselen voor de functionele aspecten van de circulaire 
bevoorrading (bv. textiel, bouw enz.) 

 'Hackathons' organiseren: evenementen rond de circulaire bevoorrading in steden en regio's. 

 Een brainstorming houden over de implementatie van economische activiteiten in een circulaire 
ruimtelijke ordening 

 Goede praktijken voor de circulaire economie delen (gestandaardiseerde evaluatie van de goede 
praktijken) 
 

 

http://www.een.ec.europa.eu/

