PROJECTOPROEP
Overheidssteun aan de circulaire
economie
REGLEMENT 2021
Een initiatief van Alain Maron, Minister van Klimaattransitie en
Leefmilieu, en Barbara Trachte, Staatssecretaris voor
Economische Transitie.

SAMENVATTING
Voor wie?
Alle bedrijven (starters of al lang bestaande ondernemingen, kmo’s, zeer klein of grote ondernemingen),
zelfstandigen, vzw’s, partnerschappen van bedrijven, enzovoort die economische activiteiten
ontwikkelen die worden uitgeoefend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Waarvoor?
Elk innovatief initiatief of project dat als doel heeft uw corebusiness tot stand te brengen of te laten
evolueren naar meer duurzaamheid vanuit een standpunt van circulaire economie.

3 categorieën:
• Be circular_Transition

Prioriteit 2021

• Be circular_Lancering

Stadsproductie: van
ambacht tot industrie

• Be circular_Scale Up

Verhoging: 30%

Om wat te ontvangen?
Voor alle categorieën:
• Een financiële steun van het Gewest die tot 50.000 euro, 80.000 euro of 200.000 euro kan
oplopen, al naargelang de categorieën, met een verhoging van 30% voor de stedelijke
productieprojecten en van 10% voor de sociale en democratische ondernemingen.
• Steun op aanvraag
• van alle bedrijfsondersteunende diensten
• ter voorbereiding van aanvragen voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning
• Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.
Voor de categorie Transitie:
• Een specifieke intensieve begeleiding aangeboden door het Gewest om de laureaten te
begeleiden in hun transitie naar de circulaire economie. Meer concreet krijgen de laureaten van
deze categorie ongeveer 200 uur begeleiding aangeboden, door experten in de circulaire
economie. Deze begeleiding kan bijvoorbeeld het volgende inhouden: bepalen hoe men de
stap naar circulaire economie kan zetten (invoering van goede praktijken in de circulaire
economie of opmaak van een circulair businessmodel), de identificatie van bronnen van
grondstoffen-afval die opgewaardeerd kunnen worden, de identificatie van belangrijke partners
voor het project, het bedrijfsklaar maken van een
circulaire economie-project, de
mobilisatie/bewustmaking van teams, enz.
Voor de categorieën Lancering en Scale Up:
•

Een begeleiding van ongeveer 10 uur door coaches met een technische 'business'-expertise
(marketing, financiering, communicatie, strategie en commerciële ontwikkeling, HRmanagement, ...) en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve vormingssessies
(voorbeelden van aangesneden thema's: Business Model Canvas, opleidingsplan, public
relations en persrelaties, 101 tips en trucjes – focus op financiering, slagen in zaken, overheidsen privéfinanciering, enz.).
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Selectiecriteria voor het project
Aangezien het gaat om een wedstrijd, zal de selectie gebeuren op basis van de projecten die het best
beantwoorden aan de criteria.
De projecten zullen worden beoordeeld op grond van de volgende vijf criteria:
1. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep;
2. Milieu-impact;
3. Technische en economische haalbaarheid;
4. Financiële leefbaarheid;
5. Potentieel voor creatie en behoud van kwalitatieve werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Steun om u te helpen bij het voorleggen van uw project
•

Een audiopresentatie die de voorwaarden voor de projectoproep uitlegt

•

Een sessie waarbij u uw project kunt voorstellen aan de besturen die deel zullen uitmaken van
de jury (Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels) en waarbij u
feedback zult krijgen over uw project en over de overeenstemming met de doelstellingen van de
projectoproep

•

Een gratis begeleiding om u te helpen uw project te versterken, binnen de grenzen van de
capaciteit van onze coachs (inschrijvingen vanaf midden maart 2021).

•

Een webinar om u te helpen bij het invullen van uw financieel plan en de budgettaire bijlage
van het formulier

•

Telefonische permanentie en een helpdesk om te helpen bij de samenstelling van de dossiers

Wanneer en hoe uw project indienen?
•

Wanneer: De projecten moeten uiterlijk op VRIJDAG 14 MEI 2021 VOOR 12.00 UUR
ingediend worden

•

Hoe: Via een elektronisch formulier op het online platform:
http://www.mycirculareconomy.brussels/

Voor elke vraag met betrekking tot de projectoproep kunt u terecht bij de helpdesk:
info@circulareconomy.brussels
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INLEIDING
Door zijn stedelijk karakter biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal uitdagingen en
opportuniteiten in de circulaire economie. Deze oproep richt zich tot de economische actoren die een
aanbod willen ontwikkelen dat op een meer duurzame manier beantwoordt aan de behoeften van de
Brusselse consument op het gebied van huisvesting, verwarming, voeding, uitrusting, kleding,
verplaatsing, ontspanning enz. Dit jaar nog zullen we projecten, ondernemers en ondernemingen
steunen die het aandurven hun activiteit meer toe te spitsen op duurzaamheid en de circulaire economie
in Brussel !
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil de economische transitie centraal plaatsen in haar beleid en
de overheidsmiddelen in de eerste plaats bestemmen voor bedrijven die milieuvriendelijk en sociaal
verantwoord handelen. Een circulaire economie is een economisch uitwisselings- en productiesysteem
dat, “er in alle stadia van de levenscyclus van de producten (goederen en diensten), naar streeft om de
hulpbronnen efficiënter te gebruiken en de impact op het milieu te verminderen, en daarbij het individueel
welzijn verder te ontwikkelen”. In de mate van het mogelijke ontwikkelt de circulaire economie zich op
lokaal niveau door waardeketens te creëren die moeilijk kunnen worden gedelokaliseerd.
Dit streven vertaalde zich in de goedkeuring, op 10 maart 2016, van het Gewestelijk Plan voor
Circulaire Economie 2016 – 2020, afgekort tot GPCE. Dit programma zal aansluiten bij een strategie
voor economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die momenteel wordt ontwikkeld,
en blijft drie algemene doelstellingen nastreven:

• de milieudoelstellingen omvormen tot economische kansen;
• de economie herlokaliseren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om waar dat mogelijk
is plaatselijk te produceren, de verplaatsingen te verminderen, het gebruik van het
grondgebied te optimaliseren, meerwaarde te creëren voor de Brusselaars en te
beantwoorden aan hun behoeften;
• bijdragen tot het creëren van lokale tewerkstelling.
Tussen 2016 en 2020 werden 160 ondernemingen, startups, kmo’s en grote ondernemingen
geselecteerd in uiteenlopende sectoren zoals voeding, bouw, logistiek, recyclage en design.
In 2021 starten Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve
democratie, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische transitie, met hun besturen een
nieuwe editie van de projectoproep "be circular – be brussels".
Dit jaar is voorzien in een budget van bijna 3,75 miljoen euro om de economische actoren die hun
circulaire economie-project willen ontwikkelen te financieren, te begeleiden en te sensibiliseren.
Geconfronteerd met de huidige gezondheids- en economische crisis beantwoordt dit bijkomende
budget aan de behoefte de lokale verankering van de Brusselse economie te versterken,
kwaliteitsvolle werkgelegenheid te bevorderen die niet kan worden gedelokaliseerd, en het aanbod
aan plaatselijke kwalitatieve goederen en diensten te ontwikkelen.
In dat kader zal een bijzondere steun [2 miljoen euro] worden aangeboden aan lokale
stedelijke productieprojecten, die een verhoging van 30% van hun subsidie zullen kunnen
krijgen.

Neem deel aan de projectoproep en spring op de trein van de economische transitie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!
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WELKE PROJECTEN ZOEKEN WE
VOOR 2021?
De projectoproep “be circular, be brussels” wil het opzetten van innovatieve projecten in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest die handelen naar de principes van de circulaire economie stimuleren en de
transitie van de economische actoren in de richting van een circulaire economie bevorderen. De prioriteit
zal daarbij liggen op lokale stedelijke productieprojecten.
Die projecten kunnen in drie categorieën ingedeeld worden: de categorieën worden bepaald op basis
van het maturiteitsniveau van het project, en voor de categorieën Lancering en Scale Up worden 2
subsidieniveaus aangeboden.
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1. BeCircular_Transition
Uw onderneming wenst over te stappen naar de circulaire economie maar uw project is
nog niet helemaal bepaald, en u wil intensief begeleid worden om het te verwezenlijken
En
Uw onderneming bestaat sinds minstens drie jaar (met minstens twee afgesloten
boekjaren), heeft een positief bedrijfsresultaat en biedt goederen en diensten aan die
beantwoorden aan een marktbehoefte.
De categorie Transitie richt zich op:
Transformatieprojecten van een bestaande activiteit naar een circulaire economie, door:
de ambitieuze invoering van voorbeeldpraktijken voor circulariteit – voorbeeld:
een onderneming die verandert van leveranciers om hoofdzakelijk duurzame
materialen en/of producten aan te kopen;
de transformatie van een activiteit door over te stappen op een nieuw circulair
model – voorbeeld: een onderneming die haar economisch model op zodanige
manier wijzigt dat ze diensten verhuurt die ze voorheen verkocht als producten;
Slechts 10 ondernemingen zullen in deze categorie geselecteerd worden. Kmo's die
meer dan 10 VTE's tewerkstellen en met een omzet of een totale jaarbalans van meer dan
2 miljoen euro krijgen voorrang.
Projecten (maximaal 10) die in deze categorie ondersteund worden, krijgen het volgende
aangeboden:
Financiële steun ten belope van maximaal 50.000 euro
en specifieke begeleiding voor de bepaling en het opzetten van hun circulaire economieproject, door experten in het thema, die opgestart zal worden na de goedkeuring van de
selectie van de projectoproep. Deze begeleiding, met een waarde van ongeveer 30.000
euro, komt bovenop de financiering en maakt integraal deel uit van de Be Circularondersteuning.

2. BeCircular_Lancering
U wenst een nieuw circulaire economie-project op te starten
En
Uw onderneming zit in de oprichtingsfase
OF
Uw onderneming bestaat al (om het even wanneer ze opgericht is) en wenst haar
activiteiten te diversifiëren.
In beide gevallen mag het circulaire economie-project niet begonnen zijn vóór de datum van de
start van de projectoproep, namelijk 11.02.2021.
De categorie Lancering steunt de opkomst van nieuwe activiteiten in de circulaire economie.
In deze categorie zijn twee niveaus van financiële steun mogelijk:
van 15.000 euro tot 80.000 euro
van 80.001 euro tot 200.000 euro voor projecten van gewestelijke omvang, die voldoen
aan de volgende voorwaarden:
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U kunt het belang van het project op gewestelijk niveau aantonen, zowel wat
betreft de overeenstemming met een gewestelijke uitdaging als de impact op de
waardeketen van de activiteit. Bijgevolg worden de doelstellingen op het gebied
van de impact op het milieu, op de werkgelegenheid en op de ontwikkeling
van economische activiteiten gekwantificeerd en zijn ze evenredig aan de
gevraagde subsidie.
Uw onderneming bestaat minstens drie jaar (met minstens twee afgesloten
boekjaren) en beschikt over een marktaandeel waardoor ze een positieve
financiële rentabiliteit heeft, en die tot uiting komt in haar resultatenrekening
(bedrijfsresultaat ≥ 0).

3. BeCircular_Scale Up
Uw onderneming heeft een circulaire economie-project opgestart. Dat project loopt al
meerdere maanden en is al rendabel
En
U wenst dit project te ontwikkelen op een grotere schaal
En
U kunt een duidelijke uitbreiding/expansie aantonen van de ontwikkeling van circulaire
activiteiten/een circulair-economisch project (nieuw doelpubliek, duidelijke verhoging van
de verkoopvolumes, enz.)
De categorie Scale Up financiert nieuwe ontwikkelingsfasen van bestaande circulaire projecten.
Opgelet: projecten die al ondersteund werden in het kader van BeCircular zullen moeten aantonen
dat de doelstellingen van het vorige ingediende project werden behaald om in deze categorie te
kunnen kandideren.
In deze categorie zijn twee niveaus van financiële steun mogelijk:
van 15.000 euro tot 80.000 euro
van 80.001 euro tot 200.000 euro voor projecten van gewestelijke omvang, die voldoen
aan de volgende voorwaarden:
U kunt het belang van het project op gewestelijk niveau aantonen, zowel wat
betreft de overeenstemming met een gewestelijke uitdaging als de impact op de
waardeketen van de activiteit. Bijgevolg worden de doelstellingen op het gebied
van de impact op het milieu, op de werkgelegenheid en op de ontwikkeling
van economische activiteiten gekwantificeerd en zijn ze evenredig aan de
gevraagde subsidie.
En
Uw onderneming bestaat minstens drie jaar (met minstens twee afgesloten
boekjaren) en beschikt over een marktaandeel waardoor ze een positieve
financiële rentabiliteit heeft, die tot uiting komt in haar resultatenrekening
(bedrijfsresultaat ≥ 0).
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WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN?
De projectoproep "be circular - be brussels" staat open voor:
-

alle economische actoren (met inbegrip van nv’s, bvba's, vof’s, vzw’s enz.) met een bedrijfszetel
en ondernemingsnummer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de datum van indiening van
het inschrijvingsdossier, meer bepaald ten laatste 14 mei 2021 om 12 uur;

-

alle samenwerkingsverbanden tussen geschikte economische actoren (d.w.z. ondernemingen of
organisaties die een project kunnen indienen).

De winnaars van eerdere edities kunnen opnieuw een project indienen op voorwaarde dat het gaat over
de opstart van een nieuw project dat parallel ontwikkeld (duidelijk onderscheidbaar) of scale-up is, en dat
het evenwicht van de onderneming of het winnende BeCircular-project niet in gevaar brengt.

WAT DE EUROPESE "DE-MINIMISREGEL" BETREFT:
Elke begunstigde van deze subsidie, die onderworpen is aan de Europese regels inzake “de-minimis"steun, moet voornoemde regelgeving naleven, die van toepassing is op het moment van toekenning van
de subsidie (beslissing van de Regering), en zijn subsidie zal dienovereenkomstig geplafonneerd worden1.
Met andere woorden: indien het bedrag van de gevraagde subsidie ervoor zorgt dat het bedrag
van de de-minimissteun die al is toegekend aan de projectdrager hoger komt te liggen dan 200.000
euro over een periode van drie fiscale begrotingsjaren, kan de facultatieve subsidie niet aan hem
worden toegekend.
Teneinde de naleving van dit plafond te verifiëren, moet de kandidaat een verklaring op erewoord met
betrekking tot de eventueel in de betrokken periode (drie fiscale begrotingsjaren) ontvangen “deminimissteun” voorleggen. De toegekende bedragen zullen eventueel dienovereenkomstig verminderd
worden.

Komen niet in aanmerking voor de projectoproep:
openbare besturen en instellingen, de semi-overheidssector inbegrepen;
niet-autonome ondernemingen en vzw's van de overheid (entiteiten die opgericht zijn om te
voldoen aan de behoeften van algemeen belang die anders zijn dan industriële of commerciële
behoeften, en waarvan meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur, de directie of
het toezichtsorgaan aangesteld worden door de regering of autonome besturen, die hoofdzakelijk
gefinancierd worden door overheidsfondsen of waarvan het beheer onderworpen is aan het
toezicht van de overheid);
evenals economische activiteiten waarvoor de begunstigde al een subsidie ontvangt van een
andere overheidsinstelling voor hetzelfde voorwerp, op basis van dezelfde bewijsstukken;
de ondernemers onder het SMART-statuut.

1

Zie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32006R1998
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ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA
VOOR HET PROJECT
Om in aanmerking te komen moet het project (of het nu nieuw is of in een nieuwe ontwikkelingsfase zit)
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1.

uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2.

ingediend zijn binnen de gestelde termijn en in de vereiste vorm, d.w.z. met behulp van het
behoorlijk ingevulde ad-hocformulier, rekening houdend met de aanwijzingen (aantal karakters,
enz.), en de bijlagen daarvan;

3.

nog niet uitgevoerd zijn op de dag waarop de projectoproep uitgeschreven werd (11.02.2021).

De projectdrager moet voldoen aan alle voorwaarden op de datum van indiening van het dossier
van kandidaatstelling.

Komen niet in aanmerking voor de projectoproep:
Elk project dat al gefinancierd wordt in het kader van maatregelen/acties uit het Gewestelijk
Programma voor Circulaire Economie (GPCE), met de bedoeling elke vorm van dubbele
subsidiëring te vermijden;
Projecten ter begeleiding van het circulair ondernemerschap of van de transitie naar de circulaire
economie alsook alle projecten die als doelstelling enkel de incubatietijd of het onderdak bieden
aan projecten van circulaire economie nastreven;
Onderzoeks-, ontwikkelings- en oppuntstellingsprojecten die voldoen aan de voorwaarden tot
kandidaatstelling voor financiering door Innoviris, partnerorganisatie van het GPCE. Worden
beschouwd als onderzoeks- en ontwikkelingsproject, alle projecten die meer dan 6 maanden
nodig hebben voor het vooronderzoek van het project, alvorens het product of de dienst op de
markt wordt gebracht. Om in aanmerking te komen voor BeCircular moet het project op de markt
gebracht worden na maximaal zes maanden gesubsidieerde activiteit.
Projecten inzake bovengrondse of niet-grondgebonden landbouwproductie die in aanmerking
komen voor de “Good Food”-projectoproep van Brussel Economie en Werkgelegenheid.
Elk zuiver commercieel project, waarbij een goed en/of een dienst wordt verkocht aan een
consument in een lokaal met een reclamebord of een uitstalraam, of via een website. Dit type
activiteit komt in aanmerking voor andere vormen van hulp of projectoproepen (bijv. Open Soon).
Indien de verkoopsactiviteit verbonden is aan een productieactiviteit of innovatief van aard
is (coöperatiemodel, toegankelijkheid en democratisering van duurzame producten, enz.)
komt het project in aanmerking voor BeCircular.
Elk “coöperatief supermarkt” project, aangezien dit soort projecten onder een nieuw
ondersteuningsprogramma van het Gewest zal vallen, waarvoor in het tweede kwartaal van 2021
meer informatie zal worden gepubliceerd.
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SELECTIECRITERIA VOOR HET PROJECT
De projectindieners worden verzocht te voldoen aan de hieronder vermelde criteria en het is aan de
projectdragers om hun logica te rechtvaardigen ten opzichte van de verwachtingen. Aangezien het
gaat om een wedstrijd zal de selectie geschieden op basis van de projecten die het best
beantwoorden aan de criteria.
Het niet afdoende voldoen aan één van de criteria kan worden beschouwd als een element voor
diskwalificatie van het project.

I. Overeenstemming met de doelstellingen van de projectoproep "be circular –
be brussels"
De aard van het project, de modaliteiten en de deliverables die het produceert, moeten kaderen in een
transitie naar een circulaire economie op basis van de concepten die bepaald zijn in het GPCE, en
moeten bijdragen aan de doelstellingen daarvan door zich te inspireren op de lijst van “gezochte
projecten” in de bijlage bij dit reglement.
Het project moet ofwel zijn vernieuwend karakter aantonen (voor onbestaande activiteiten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest), ofwel, voor de activiteiten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
weinig verspreid zijn, het belang aantonen van een bepaalde ontwikkeling, zoals een schaalvergroting,
de omzetting van een concept van één markt naar een andere, enz. Projecten die de lokale
waardeketen (economische partners, leveranciers, enz.) stimuleren, zullen worden bevoorrecht.

II. Impact op het leefmilieu
Het project moet bijdragen tot het verminderen van de ecologische voetafdruk van onze productie- en/of
consumptiewijzen door een circulair-economische logica toe te passen. Het moet in staat zijn zijn
impact en zijn externe effecten, zowel positieve als negatieve, via een reeks indicatoren in te
schatten.
Het project draagt bij aan het halen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in de milieuplannen van
het Gewest (Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan, Good Food-strategie, Nationaal Energie-Klimaatplan,
Lucht-Klimaat-Energieplan, Waterbeheerplan, Natuurplan, …).

III. Technische en economische haalbaarheid
Het project moet aantonen dat het realiseerbaar is vanuit economisch oogpunt. Hiervoor moet de
projectdrager de belangrijkste elementen presenteren die aantonen dat:
•

er een markt (vraag) bestaat, hij moet zijn differentiatiestrategie uitleggen in verband met
eventuele concurrenten, en aantonen dat zijn strategie om het op de markt te brengen
realiseerbaar is tijdens de projectperiode;

•

het gevraagde budget realistisch en noodzakelijk is voor de uitvoering ervan (dossiers met
overdreven budgetten zullen door de jury ongunstiger worden beoordeeld).

Bovendien moet het project het realisme van de geplande stappen en van het voorziene budget
aantonen. De technische haalbaarheid van het project moet zijn relevantie aantonen met het oog op de
verwachte impact wat betreft de herwinning van materialen, verlenging van de levensduur, enz. Het
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project moet ook realiseerbaar zijn vanuit logistiek, juridisch en organisatorisch oogpunt. In voorkomend
geval moet het project aantonen dat het de technologische parameters en de productiefactoren en middelen beheerst.

IV. Financiële leefbaarheid
Het project moet aantonen dat het financieel plan ervan geloofwaardig is, zowel op het gebied van
de schatting van de inkomsten als van de belangrijkste kosten in verband met het project. Alleen
projecten die financieel leefbaar zijn na de subsidie zullen geselecteerd worden.
Ook de mogelijkheid tot ontwikkeling van het project zal geëvalueerd worden: het project moet
waarborgen aanbrengen wat betreft zijn blijvend karakter op middellange termijn.
Opgelet: bestaande ondernemingen die kandideren voor een subsidie van meer dan 80.000 euro (met
twee afgesloten boekjaren) zullen eveneens geëvalueerd worden m.b.t. solvabiliteit en rendabiliteit.
De analyse van de financiële haalbaarheid van hun project wordt uitgevoerd door een financiële expert.

V. Potentieel voor de creatie en het behoud van kwalitatieve werkgelegenheid in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het project moet duidelijk maken hoe zijn verwezenlijking zal zorgen voor het behoud of de vestiging van
een economische activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en hoe het zal bijdragen tot het behoud
en de ontwikkeling van de plaatselijke tewerkstelling. Zowel de rechtstreekse (binnen de onderneming die
de gesubsidieerde activiteit uitvoert) als onrechtstreekse (binnen de erbij betrokken waardeketen)
tewerkstelling moet ingeschat worden.
Projecten die kwalitatieve tewerkstelling (geen onzeker contract en verloning minstens volgens de
sectornormen) en tewerkstelling die niet naar elders kan verhuizen begunstigen, zullen bevoorrecht
worden.
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PROCES VAN DEELNAME
AAN DE PROJECTOPROEP

Het project wordt ingediend aan de hand van het naar behoren ingevulde ad-hocformulier voor
kandidaatstelling, en de bijlagen ervan.
Er bestaan vijf formulieren, al naargelang van de gekozen categorie en het gekozen niveau van financiële
steun.
De volgende bijlagen moeten verplicht bij het formulier gevoegd worden:
-

Het financiële plan van het project, ingevuld voor drie jaar (volgens het verplichte model
aangeleverd in het kader van de projectoproep, ontworpen door 1819) – BEHALVE voor de
projecten ingediend in de categorie Transitie

-

De tabel "begroting HR" met alle ingevulde tabbladen (Budget, HR, Overheidssteun)

-

Een kopie van de statuten van de onderneming

-

Een kopie van de recentste rekeningen en balans

-

Het meest recente activiteitenverslag (als het bestaat)

-

De ondertekende verklaring op eer (model van de projectoproep)

De documenten van de projectoproep kunnen gedownload worden op www.circulareconomy.brussels
Vergeet niet om de administratieve regels en verplichtingen in verband met de financiering na te lezen. U
vindt die voor alle categorieën in de bijlage "Administratieve voorwaarden en verplichtingen".

Vertrouwelijkheid
Alle ontvangen, geanalyseerde, verworpen of aanvaarde projecten worden in alle vertrouwelijkheid
behandeld en worden in geen enkel geval gebruikt voor informatieverspreiding die het
ondernemersinitiatief van de projectindiener zou kunnen schaden. De ontvangen informatie wordt enkel
voor de analyse van het project gebruikt.
Na afloop van de projectoproep wordt niettemin een samenvatting van de gekozen projecten kenbaar
gemaakt.
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Samenstelling van de jury
De jury van de projectoproep BeCircular is samengesteld uit:
1 voorzitter en secretaris van de jury, gekozen uit de drie besturen (om de debatten van de jury
te vergemakkelijken, maar zonder stemrecht)
1 vertegenwoordiger van het bestuur BEW (dienst Economie)
1 vertegenwoordiger van het bestuur hub.brussels
1 vertegenwoordiger van het bestuur Leefmilieu Brussel
2 externe experten gespecialiseerd in circulaire economie
1 financiële expert voor projecten die een subsidie vragen van meer dan 80.001 euro
1 vertegenwoordiger van de staatssecretaris voor Economische Transitie (waarnemer)
1 vertegenwoordiger van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu (waarnemer)

Rangschikking door de jury
De dossiers worden beoordeeld door de jury, die de projecten zal rangschikken op grond van hun
collectieve beoordeling, uitgedrukt in een cijfer tussen 0 en 20. Volgens de waardeschaal kan een project
dat tussen 0 en 10 punten scoort niet geselecteerd worden en een project dat tussen 10 en 20 punten
scoort wel.
Elk dossier wordt beknopt voorgesteld door de juryvoorzitter, en de deskundigen die de verschillende
criteria hebben bekeken, beantwoorden de eventuele vragen van de jury. Na de voorstelling geeft elk
jurylid aan elk project een score tussen 0 en 20. De jury bespreekt in consensus of de rangschikking van
de dossiers logisch is, zowel op het vlak van thematiek als globaal gezien. Op die manier stelt de jury de
laureatenlijst op.
Op basis hiervan en in functie van het beschikbare budget worden aan de voogdijministers een
verslag van de jury en een lijst met laureaten overgemaakt. Na de goedkeuring van de selectie door de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering worden de kandidaten geïnformeerd over het resultaat.
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IN AANMERKING KOMENDE UITGAVEN,
FINANCIELE STEUN EN BEGELEIDING
De geselecteerde projecten kunnen een financiële steun en begeleiding krijgen voor een periode van 12
tot 24 maanden naargelang de categorie:

Steun

Minimumsubsidie Maximumsubsidie

Maximumduur

Voor de
projecten
Lancering

15.000 euro ***

80.000 euro ***

12 maanden

80.001 euro ***

200.000 euro

24 maanden

Voor de
projecten
Scale Up

15.000 euro ***

80.000 euro ***

12 maanden

80.001 euro ***

200.000 euro

24 maanden

10.000 euro ***

50.000 euro ***

12 maanden

Voor de
projecten
Transitie

Begeleiding
ter waarde
van:

ongeveer
1.800 euro per
project*

ongeveer
30.000 euro
per project**

*Elk geselecteerd project krijgt een begeleiding van ongeveer 10 uur met coaches die helpen bij het
ontwikkelen van het economische luik van hun project. Die coaches zijn deskundig op het gebied van
marketing, communicatie, financiering, strategie, commerciële ontwikkeling, HR-management, enz. Deze
begeleiding bestaat uit individuele en/of collectieve sessies en elke laureaat is verplicht aan minstens één
collectieve of individuele sessie deel te nemen.
** Het luik "Begeleiding" van de categorie Transitie maakt integraal deel uit van de ondersteuning en is
verplicht. Het beoogt zowel de begeleiding van de uitwerking van een gesubsidieerd project als het
begeleiden van de onderneming in haar denkoefening over de evolutie van haar core business naar een
transitiemodel.
*** Stedelijke productieprojecten "van ambacht tot industrie" worden verhoogd met 30%, met naleving van
de 'de minimis'-plafonds van 200.000 euro (zie hierboven).
Elke projectdrager kan een project voorstellen waarbij de verschillende types van uitgaven op de volgende
manier worden beschreven:
Plafond
Type aanvaardbare
uitgaven per project

Subsidiëringsgraad
van de
aanvaardbare
uitgaven

Personeelskosten
Rechtstreekse kosten

Plafond
subsidies
van 80.001
euro tot
200.000 euro

Max. 60.000 euro / VTE / jaar
70%

Onrechtstreekse
kosten
Investeringskosten

Plafond
Transitie

Subsidies
van
maximaal
80.000 euro

25.000 euro

25.000 euro

50.000 euro

Forfait van 15% personeelskosten
70%

50.000 euro

80.000 euro

200.000 euro
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Elk project legt zijn totale begroting en het bedrag van de gevraagde subsidie voor, beide uitgesplitst per
type van uitgave en per projectdrager in het geval van een partnerschap.
Met naleving van de de minimisregels (zie blz. 8) kan het subsidieplafond verhoogd worden met 10%,
30% of 40% op voorwaarde dat het project:
•

een sociale economie-project is (+ 10%)

•

een stadsproductieproject is (+ 30%)

•

een sociale economie- en stadsproductieproject is (+ 40%)

Belangrijk: De subsidiëringsgraad blijft 70% voor rechtstreekse en investeringskosten.

Stadsproductie:
Er zal een bijzondere steun aangeboden worden aan lokale stedelijke productieprojecten, die een
verhoging van 30% van hun subsidie zullen kunnen krijgen.
Projecten die de invoering van productieactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beogen, komen
in aanmerking voor die verhoging. Worden beschouwd als productieactiviteiten: ambachtelijke activiteiten,
hoogtechnologische activiteiten, industriële activiteiten, de productie van materiële diensten zoals
hieronder bepaald:
•

Ambachtelijke activiteiten: Productieactiviteiten waarbij de creatie, de transformatie of het
onderhoud van roerende goederen voornamelijk manueel gebeurt en gepaard kan gaan met een
rechtstreekse verkoop aan het publiek.

•

Hoogtechnologische activiteiten: Productieactiviteiten van goederen en diensten die op een
betekenisvolle manier gebruikmaken van technologie afkomstig van universiteiten en
hogescholen of van de resultaten van het onderzoekswerk van een labo of studiebureau.

•

Industriële activiteiten: (Semi)mechanische productieactiviteiten met betrekking tot de
productie of transformatie van roerende goederen.

•

Productie van materiële diensten: Activiteiten van dienstverlening of activiteiten die verband
houden met het leveren van diensten voorafgegaan door de productie of behandeling van een
goed. Met andere woorden, projecten van functionele economie worden in deze categorie
aanvaard, op voorwaarde dat ze een productieve component hebben, gerealiseerd door de
projectdrager zelf.

Sociale en democratische onderneming:
Het plafond wordt met 10% verhoogd voor sociale en democratische ondernemingen die dor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn erkend krachtens de ordonnantie van 23 juli 2018, gezien de
vastgestelde synergiën tussen de dynamieken van de circulaire economie en het sociaal en democratisch
ondernemerschap (zie de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid: https://economiewerk.brussels/sociale-onderneming). Startende of nieuw opgerichte bedrijven kunnen van deze 10%
verhoging profiteren als ze coöperaties zijn die onder de nieuwe bedrijfscode vallen of door de NRC zijn
erkend.
Voor de in aanmerking komende uitgaven per type van onkosten wordt de projectdrager doorverwezen
naar de bijlage "Administratieve voorwaarden en verplichtingen".
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Cairgo Bike-premies ten voordele van de ondernemingen:
In het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling biedt het programma "Urban Innovative
Actions" stedelijke gebieden de mogelijkheid om innoverende oplossingen te testen voor stedelijke
uitdagingen. Het Cairgo Bike- project , aangestuurd door Brussel Mobiliteit en met de steun van meerdere
partners2, waaronder Leefmilieu Brussel en Brussel Economie en Werkgelegenheid, beoogt het
verbeteren van de luchtkwaliteit door gebruik te maken van bakfietsen voor professioneel en particulier
vervoer van goederen en personen.
Om het gebruik van de bakfiets voor professioneel gebruik te bevorderen, ontwikkelt Brussel Economie
en Werkgelegenheid een premiesysteem bij de aankoop voor professionelen, beschikbaar in de tweede
semester 2021. Het is de bedoeling de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest daarbij te betrekken en deze nieuwe vorm van mobiliteit op lange termijn te
verankeren binnen de Brusselse ondernemingen.
In dat kader kunnen de laureaten van de projectoproep BeCircular die voldoen aan de voorwaarden
van de premie voordelige voorwaarden bij de aankoop van een bedrijfsbakfiets of -fietskar
genieten.
Uitgaven voor de aankoop van bedrijfsbakfietsen of -fietskarren worden niet gefinancierd in het kader
van BeCircular.

2

BePark, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, Cambio, Parking.brussels, Pro Velo, Remorquable,
Urbike, VUB.

16
PROJECTOPROEP

Overheidssteun aan de circulaire economie
REGLEMENT
2021

IS DE STEUN VAN BECIRCULAR AANGEPAST AAN
UW PROJECT?
De projectoproep "be circular – be brussels" is een wedstrijd, de beste projecten worden ondersteund
binnen de grenzen van het beschikbare budget. Om laureaat te worden, moet u dus een kwaliteitsvol
project voorstellen, zowel vanuit milieu- als economisch oogpunt, daarbij wakend over de financiële en
technische haalbaarheid. We herinneren u eraan dat er nog andere gewestelijke steunmaatregelen
bestaan in verschillende domeinen en in het bijzonder bij Brussel Economie en Werkgelegenheid
(investeringen, consultancy, opleiding, enz.).
Het is aan u om hieruit een keuze te maken!
Meer informatie over de bestaande steunmaatregelen en de bijhorende voorwaarden:
www.economie-werk.brussels

HULP NODIG OM UW KANDIDATUUR IN TE
DIENEN EN UW PROJECT TE VERSTERKEN?

Laat u begeleiden!
Als u uw onderneming wil lanceren in de circulaire
economie:
1819 is een informatie- en oriëntatiedienst die wordt aangeboden binnen hub.brussels op initiatief van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de belangrijkste toegangspoort wil zijn naar een reeks diensten,
openbare of privé, bedoeld voor de Brusselse ondernemers.
1819 brengt eveneens de actoren van het economische weefsel samen rond specifieke projecten in
verband met ondernemen in Brussel.
Om u te begeleiden bij de totstandkoming van uw ondernemingsproject of voor om het even welke vraag
in verband met ondernemen, kunt u telefoneren naar 1819 of e-mailen naar info@1819.brussels. Indien
nodig verwijst 1819 u door naar experten om uw vragen te beantwoorden.

Om uw dossier zo goed mogelijk voor te bereiden:
Ga niet overhaast tewerk! Hoe groot uw project ook is, u hebt een kans maar de kwaliteit van uw dossier
is belangrijk. Veel projecten worden geen laureaat, niet wegens een gebrek aan relevantie maar omdat
ze erbij zouden winnen als ze beter gedefinieerd en opgebouwd zouden zijn. Laat u, om uw kansen te
verhogen, begeleiden bij de indiening van uw dossier.
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Om u te helpen zo goed mogelijk de inhoud van uw circulaire economie- project te bepalen
Kunt u een beroep doen op:
Privé- of overheidsactoren gespecialiseerd in de begeleiding van projecten van circulaire
economie https://www.circulareconomy.brussels/offre-daccompagnement-pour-definiret-ou-mettre-en-oeuvre-une-demarche-deconomie-circulaire/?lang=nl
Village partenaire of een ander loket lokale economie
De Kamer van Koophandel BECI
Begeleiding Resilience Coaching
U kunt ook deelnemen aan de pitchingsessie van BeCircular voor de besturen die deel
uitmaken van de jury. Op die manier krijgt u feedback over de overeenstemming van uw project
met de doelstellingen van de projectoproep (datums zullen midden maart 2021 gecommuniceerd
worden)

Voor antwoorden op uw vragen omtrent uw kandidaatstelling:
De website voor informatie, specifiek over de projectoproep "be circular – be brussels":
https://www.circulareconomy.brussels/appels-a-projets-be-circular-entreprises/?lang=nl
Een gratis begeleiding om u te helpen uw project te versterken, zal worden
aangeboden binnen de grenzen van de capaciteit van onze coachs (inschrijvingen
vanaf midden maart 2021)
De FAQ (vaak gestelde vragen en antwoorden) van de projectoproep:
https://www.circulareconomy.brussels/over/faq/?lang=nl (vanaf midden maart 2021)
De audiopresentatie die de voorwaarden van de projectoproep uitlegt: (vanaf midden
maart 2021) (vanaf midden maart 2021)
Een webinar om u te helpen bij het invullen van uw financieel plan en de budgettaire
bijlage van het formulier
Telefoonpermanenties: vier telefoonpermanenties op woensdag tussen 09.30 uur en
12.30 uur om u te helpen bij de voorbereiding van uw dossier, enkel op de volgende
datums : 21/04 – 28/04 – 05/05 – 12/05, via het telefoonnummer 02.800.34.88
Een helpdesk: online om uw schriftelijke vragen op het platform voor de indiening van
kandidaturen te beantwoorden: https://www.mycirculareconomy.brussels/ (vanaf midden
maart 2021)
Opgelet: specifieke vragen over het financiële plan moeten naar de helpdesk gestuurd
worden, die de vragen dan zal overmaken aan een financiële expert.
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VOORBEELDEN VAN GEZOCHTE
PROJECTEN
1. Economische
economie

modellen

van

de

circulaire

De circulaire economie stoelt op opportuniteiten voor de creatie van waarde losgekoppeld van de
consumptie van hulpbronnen. Vanuit die optiek wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ontwikkeling
van nieuwe economische modellen ontwikkelen, die de gebruikers toelaten om beter te consumeren door
zich te baseren op een andere waardecreatie die minder afhankelijk is van grondstoffen.
Er wordt vooral gezocht naar projecten van economische actoren die het volgende in de praktijk brengen:
•

De functionaliteitseconomie of “Product as a Service” EN in het bijzonder de modellen die zich
richten tot de B2B-segmenten die meer openstaan voor niet-eigendom dan B2C. Dit model is geen
einddoel maar een middel, en de projectoproep beoogt ondersteuning van projecten die door de
functionaliteitseconomie zorgen voor een verlenging van de levensduur, een verhoging van de
gebruiksgraad, een lager verbruik van hulpbronnen en projecten die aansluiten bij de gewestelijke
doelstellingen van andere milieuplannen (HABP, Good Move,..) en aan de gewestelijke
doelstellingen in het algemeen.
De BeCircular-laureaat 2020 Shayp levert een gratis loodgieterijdienst (LeakFree) aan publieke en
private instellingen met de bedoeling het waterverbruik in hun gebouwen drastisch te verminderen.
Dit vergt van de instelling geen enkele investering. Shayp ontvangt vervolgens het bedrag dat werd
bespaard op de waterfactuur

•

De samenwerkingseconomie of deeleconomie die ervoor zorgt dat producten beter worden
gebruikt, en zo een overmatig verbruik van hulpbronnen voorkomt, en tegelijk een dimensie van
sociale uitwisselingen meebrengt.
Bijvoorbeeld, een project dat het delen van industriële uitrustingen tussen verschillende partners
vergemakkelijkt, wat ervoor zorgt dat het actief optimaal wordt gebruikt en dat
samenwerkingsverbanden ontstaan.

•

Het herstellen van de waardeketen: Het betreft projecten die alle schakels in de waardeketen in
aanmerking nemen, en die met name zorgen voor het terughalen van bepaalde activiteiten naar
Brussel of zijn rand. Deze projecten moeten vertrekken vanuit een globaal idee van samenwerking,
waarbij wordt rekening gehouden met de bevoorrading, de productie/bewerking, verpakking,
distributie, herstelling/revisie, en zelfs heropname in de keten, en dat op korte of langere termijn.
Zo maakt de coöperatie SONIAN WOOD COOP gebruik van lokaal hout uit het Zoniënwoud. De
coöperatie coördineert alle fases, van het kappen van bomen tot het omvormen ervan tot kwaliteitsvol
hout dat gebruiksklaar is voor schrijnwerkers, architecten, designers of Brusselse particulieren die
met lokaal hout aan de slag willen. Op die manier zorgt ze voor een lokaal verankerde waardeketen,
waarbij hout uit het Zoniënwoud wordt gehaald en wordt gebruikt in de lokale bouwsector

•

De korte circuits beperken het aantal tussenpersonen en vergemakkelijken een geïntegreerde
economische denkoefening waarin de economische actoren elkaar leren kennen en in gesprek
kunnen gaan.
Zo steunt Be Circular-laureaat Roots op nauwe contacten met de leveranciers om de consumenten
de diensten van een 100% circulaire supermarkt aan te bieden
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2. Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie heeft als hoofddoel de milieudoelstellingen om te vormen
in economische kansen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert verschillende milieuplannen uit (LuchtKlimaat-Energieplan, Nationaal Energie-Klimaatplan, Hulpbronnen- en Afvalstoffenbeheerplan; Good Foodstrategie, Natuurplan en Waterbeheerplan) of plannen met een grote impact op de directe emissies van
broeikasgassen (BKG) van het Gewest, zoals het Good Move-plan. Om te voldoen aan de doelstellingen van de
projectoproep moeten de kandidaatprojecten kunnen aantonen hoe ze bijdragen aan de doelstellingen die het
Gewest heeft vooropgesteld.

Het Hulpbronnen- en Afvalstoffenbeheerplan:
In zijn Hulpbronnen- en Afvalstoffenbeheerplan verleent het Gewest prioriteit aan activiteiten voor het
verminderen van afval via herstelling, hergebruik en recycling. In dezelfde geest zal het Gewest de schaal van
Lansink blijven toepassen om te bepalen welke projecten prioritair zijn in verband met de projectoproep
BeCircular 2021.
Opgelet: Als uw project betrekking heeft op organisch afval (compost en andere verwerking van organisch afval)
moet uw project van bij de kandidaatstelling worden begeleid. Contacteer in dat geval dus zo vroeg mogelijk en
voor 30.04.2021 de facilitator organisch afval voor professionals via biodechetspro@environnement.brussels
Elk dossier dat betrekking heeft op organisch afval dat zonder voorafgaande raadpleging van de facilitator werd
ingediend, zal niet worden geanalyseerd.

De Good Food-strategie:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een duurzaam voedingssysteem bevorderen, zoals bepaald in de Good
Food-strategie die de sociale, gezondheids-, inclusie- en welzijnsaspecten, alsook aspecten van de lokale
economie omvat. Tegelijkertijd wil het zijn ecologische impact verkleinen. Het Gewest wil de creatie van
duurzame banen, nieuwe beroepen en nieuwe economische modellen stimuleren, een gediversifieerd aanbod
aan aankooplocaties voorstellen en daarbij de toegankelijkheid van duurzame voeding bevorderen
(geografische, culturele en economische toegankelijkheid) alsook de onverkochte producten valoriseren volgens
een circulair economisch proces.
De projectoproep Be Circular mikt op:
• Projecten voor voedselverwerking die productieactiviteiten gericht op de korte keten die lokale producten
commercialiseren weer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest willen verankeren. Hun aanbod moet
complementair zijn met en innoverend ten opzichte van wat reeds bestaat.
• Projecten in verband met de commercialisering van verwerkte producten, op basis van onverkochte
artikelen, en de valorisatie van onverkochte artikelen op de Brusselse markt.
• Innovatieve verkoopstructuren (handel, groepsaankopen, afzetpunten,…) die de toegankelijkheid en de
democratisering van duurzame voeding vergroten in zones van Brussel waar het Good Food-aanbod nog
beperkt is. Er zal een bijzondere aandacht worden besteed aan de verankering van de activiteit in de wijk
(activiteiten aangepast aan de behoeften van de inwoners, gezamenlijke opbouw met de lokale actoren,
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…)
• Systemen ter bevoorrading van professionals (kantines, restaurants, winkels) met lokale (en biologische)
producten die de producenten uit het Brussels Gewest en de rand van Brussel toegang verlenen tot de
Brusselse markt. Er zal een bijzondere aandacht worden geschonken aan het delen van de bestaande
logistieke oplossingen, aan het geïntegreerde karakter van het systeem (schoonmaak en verpakking,
transport en distributie), aan het bevoorraden van thans nog niet bediende wijken, aan producten die
weinig beschikbaar zijn voor kantines, restaurants of winkels in Brussel (in termen van type van producten
of in termen van door professionals van de sector gezochte productiewijzen), aan de samenwerking met
actoren uit de stedelijke logistiek (niet-voedingsgerelateerd), aan de systemen voor een omgekeerde
logistiek of aan eender welk ander innovatief bevoorradingssysteem.
• Er was ooit een tijd dat landbouwproducten buiten de piekuren met treinen naar Brussel werden vervoerd.
• Projecten van bereiding van maaltijden bestemd voor de Brusselse kantines, in overeenstemming met de
Good Food-criteria, of elke andere activiteit die bedoeld is om de toegankelijkheid van duurzame voeding
op school te verhogen. Een bijzondere aandacht zal worden besteed aan de ambitie van het project ten
opzichte van de bestaande toestand en aan de doelstellingen van herlokalisatie van distributiecircuits
• Een omschakeling van de restaurantketen via een lokale verankering van de bevoorradingsketen, door
ambitieuze doelstellingen vast te leggen inzake lokaal geteelde en seizoensgebonden producten.
• Een omschakeling van de supermarktketen, waarbij ambitieuze doelstellingen worden bepaald inzake de
preventie van verspilling en met een sensibilisering van het cliënteel
• Een omschakeling van de kleinhandelketen, met ambitieuze doelstellingen inzake lokaal geteelde en
seizoensgebonden producten, transparantie naar de klant over de milieu-impact van de producten, de
productiewijzen, ...
Opm.: Met lokale producten bedoelt men dat deze projectoproep sectoren steunt die de voorkeur geven aan het
aanbod dat zo dicht mogelijk bij het Gewest werd geproduceerd in verhouding tot het volledige aanbod dat voor
het product beschikbaar is. Ook al gaat de voorkeur uit naar producten die zo weinig mogelijk kilometers hebben
afgelegd, is het zo dat het beperkte aanbod voor bepaalde producten maakt dat men een product dat van dichtbij
de Belgische grens komt als lokaal moet worden beschouwd. Niettemin wordt de Belgische grens voor deze
oproep wel beschouwd als de uiterste limiet van wat als lokaal kan worden beschouwd. Voor deze projectoproep
wordt dus overeengekomen dat de duurzame sectoren met betrekking tot producten waarvoor er geen aanbod
is in België (chocolade, koffie, bananen, ...) niet als prioritair zullen worden beoordeeld.
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3.Voorbeelden van projecten inzake stedelijke
productie
Om de lokale verankering van Brusselse economische activiteiten te versterken, kwaliteitsvolle en nietdelokaliseerbare jobs te bevorderen, en een aanbod kwaliteitsvolle en lokaal geproduceerde goederen en
diensten te ontwikkelen, wordt bijzondere ondersteuning geboden aan projecten inzake stedelijke
productie.
In dat verband werd een studie uitgevoerd door het Centre d'Écologie Urbaine, samen met de leerstoel
Circulaire Economie en Stedelijk Metabolisme van de ULB. Daaruit bleek dat de volgende sectoren
essentieel zijn voor de ontwikkeling van vernieuwende stedelijke productieprojecten en voor de
kringloopeconomie in het BHG:

3R (Reuse / Repair/ Recycle)
Productie van verf op basis van de restjes in verfpotten uit de b2b en b2c-sector, waarbij ook
Rediscover-paint
wordt geprobeerd iets met de potten zelf te doen.
Gebruik van materiaal gerecupereerd uit de eventsector, zoals stellingen, podia, enz., evenals
tentoonstellingsmateriaal (kaders, allerlei dragers) of ook wel tijdelijke vloerbekledingen (tapijt, Expofloor
tapijttegels, enz.).
Gebruik van materialen afkomstig uit de bouw- of afbraaksector, onder meer:
- niet-structurele interieurmaterialen zoals bekledingen (tegels, aardewerk, enz.), technische
Rotor
plafonds, schrijnwerk (deuren, ramen) en vast meubilair zoals wandlampen, kranen, enz.
BC Materials
- inerte producten (in beton, baksteen, asfaltaggregaat, puin, en glaswerk).
DeMeuter
- afgegraven grond om te worden hergebruikt in materialen als aarden coatings, blokken
gecomprimeerde aarde en leemmortel voor muren en vloeren.
Huishoudapparatuur: grote huishoudapparatuur (wasmachines, afwasmachines, ijskasten,
vrieskasten, ...) of kleine huishoudapparatuur (strijkijzers, keukenrobots, stofzuigers, Projet Co-create Weesoc
boenmachines, ...)
Renault: Easy electric
Gebruikte lithium-ion autobatterijen die worden hergebruikt om hernieuwbare energie in op te life
slaan voor gebouwen of voertuigen (techniek van de stationaire opslag)
Association recycleriesportive

Sportuitrustingen
Autobanden (covering van banden)
informaticamateriaal (hergebruik en herstelling)

Goodyear truck
retreading
Projet Co-create Weesoc

Ontwerpen en fabriceren van kledij en accessoires gemaakt van gerecupereerd textiel

Orybany
Handymade

Ontwerp en fabricage van schoenzolen op basis van gerecupereerde banden

Timberland tires
Sole- green rubber shoes

Lokale en circulaire productie van medische uitrustingen (metalen instrumenten, medische Spentys, prothesen
beeldvorming, ...) en technisch hulpmaterieel (rolstoelen, looprekken, ...), 3D-druk...
made in Brussels
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Ecodesign / UpCycling

Ontwerp en fabricage van moduleerbare fietsen, met een langetermijngarantie, op basis van
gerecupereerde of gerecycleerde materialen

Velosophy
Drycycle
Le podride
Avialbikes
Le podbike

Ontwerp en fabricage van lokaal geproduceerde zepen op basis van bostel, een restproduct
van het bierbrouwproces.

Les savonneries
bruxelloises in
samenwerking met Brussels
Beer Project

Ontwerp en fabricage van stadsmeubilair op basis van gerecycleerd materiaal

The new raw

Ontwerp en fabricage van verf op basis van hernieuwbare grondstoffen.

Peinture-algo

Voedselverwerking/opwaardering van onverkochte eetwaren

Deelkeuken bestemd voor de verwerking van onverkochte eetwaren
Groenteopvang (= een plaats waar de oogst van lokale producenten wordt verzameld om ze te
verwerken en te verpakken en vervolgens te verkopen of verdelen aan particulieren of
kantines)

Légumerie bio des Mureaux
(Yvelines)
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