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I. Technische	bepalingen	
 

Situering		

De stad Genk is een jonge dynamische stad, die geconfronteerd wordt met diverse uitdagingen in 

haar stedelijke ontwikkelingen. Een aantal van deze uitdagingen zijn algemeen van aard en 

sluiten aan bij de transitienoden van steden in het algemeen. Een aantal uitdagingen stellen zich 

omwille van de eigen stedelijke ontwikkelingsproblematiek in Genk sterker of zijn eigen aan de 

historiek van Genk.  

De uitdagingen waarop de stad Genk de volgende jaren sterk wil inzetten sluiten aan bij  de 

Strategische Development Goals die door de Verenigde Naties werden overeengekomen, Genk 

heeft ook de Convenant of Mayors getekend.  Genk werkt  ook aan de realisatie van the Green 

Deal.  De transities waar Genk de volgende jaren op wil werken hebben onder andere  te maken 

met:  

- De impact van het stedelijk weefsel op het klimaat en op de omgeving: 

beleidsinitiatieven richten zich op ontharding, vergroening, verblauwing, transitie in 

mobiliteit, …  

- Verduurzaming van het woningspatrimonium, … met als bijzondere uitdaging de 

mijncités. 

- Transitie in het economisch weefsel van de stad: evolutie van industriestad naar stad 

met van kenniseconomie en economie met een hogere toegevoegde waarde, … 

Beleidsinitiatieven richten zich op de uitbouw van ecosystemen op gebied van energie-

economie, industrie 4.0, creatieve economie, toegevoegde waarde logistiek, …  

Tot de transitie van het economisch weefsel hoort ook  het uitrollen van nieuwe 

businessmodellen voor handel, horeca en diensten, korte ketenbenaderingen, lokale 

producties, …  

- Talentontwikkeling en armoede: ingevolge de economische en stedelijke groei kent de 

stad een  hoge ongekwalificeerde uitstroom, hoge werkloosheid, lage 

werkzaamheidsgraad, hoge kansarmoede, … transitie realiseren in deze basispijlers voor 

een duurzame samenleving is de grootste uitdaging voor de stad, … diverse beleidsacties 

focussen zich op de aanpak van deze problematieken,  

- Samenlevingsmodel en burgerparticipatie: als multiculturele stad is Genk op zoek naar 

een duurzaam samenlevingsmodel waarbij diversiteit en maatschappelijke integratie en 

betrokkenheid harmonieus samengaan en versterkend werken.  Voor deze beleidsacties  

is de stad op zoek naar deling en opbouw van inzichten en expertise, naar de uitrol van 

innovatieve benaderingen, …  

- Innovaties in het stedelijk aanbod op gebied van sport, cultuur, vrije tijd en vooral het 

inzetten van deze disciplines in de versterking van het menselijk potentieel en het 

uitrollen van nieuwe ontwikkelmodellen.  

- Veiligheid: belangrijke thema’s zijn radicalisering, en het inzetten van nieuwe 

technologieën en modellen in preventie en opsporing van criminaliteit, …  

-  Digitalisering, data-verzameling en gebruik: digitalisering van zowel de publieke 

stedelijke omgeving als van burgers, ondernemingen, … en het genereren en het 

verantwoord inzetten van data ter ondersteuning van het functioneren van de 

stadsomgeving  

- …. 

Deze uitdagingen staan niet op zich, om tot een duurzame ontwikkeling te komen is synergie 

tussen de aanpak van deze uitdagingen en een innovatieve benadering noodzakelijk is.  
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Om deze transities en uitdagingen succesvol en met voldoende gewicht te kunnen aanpakken, 

zijn deskundige n expertise, capaciteit en middelen vereist.  Om de eigen expertise, capaciteit en 

middelen te verruimen wenst Genk maximaal gebruik te maken van het beschikbare Europese 

instrumentarium.  

Genk beschikt over  kennis van de nationale Europese financieringsprogramma’s, in zekere mate 

over kennis van de interregprogramma’s en te beperkt over het grotere transnationale Europese 

instrumentarium dat ingezet kan worden om de hoger genoemde uitdagingen en daarmee 

verbonden beleidsinitiatieven aan te pakken.    

 

Omschrijving	van	de	opdracht:	

De stad Genk wil haar werking op gebied van het aantrekken van Europese middelen versterken, 

en wenst externe expertise aan te trekken voor volgende deelopdrachten:  

- het uittekenen van de netwerken  waarin de stad moet participeren om op 

toekomstgerichte wijze deel uit te maken van de fora waarop het Europese beleid vorm 

krijgt en waar partnerschappen voor het opstarten van samenwerkingsverbanden rond 

concrete thema’s en projecten tot stand komen.  

Het resultaat hiervan is een interregionaal en Europees netwerkplan dat  de stad de 

volgende jaren in het kader van het Europees beleid systematisch kan opbouwen.  

 

- het screenen van het beleid van de stad in relatie tot de Europese programma’s, zowel de 

nog lopende programma’s als de nieuwe programma’s:  het bepalen van toegevoegde 

waarde om in te tekenen op bepaalde programma’s en de kans van slagen  en dit op basis 

van de beleidsinhoud en stand van zaken van de projecten op niveau van de stad. Het 

resultaat hiervan is een : 

 voorstel tot uitwerking van projectdossiers voor de nog lopende programma’s  

 voorstel tot projecten in het kader van toekomstige calls en programma’s, 

waarvoor  nu al kan gestart worden met de voorbereiding op gebied van 

projectinhoud.  

Samenvattend: het resultaat van deze oefening is een projecten plan inzake de  

Europese financieringsstrategie voor het stedelijk beleid , dit plan kan uiteraard op 

basis van evoluties in het Europees beleid bijgestuurd worden.  

- het concreet adviseren van de stad bij het  inhoudelijk uitwerken van projectvoorstellen 

en het adviseren en aanreiken van mogelijke partners op niveau van interregprojecten 

en kleinere Europese projectdossiers.  

 het resultaat is de aantal ingediende dossiers, en het aantal weerhouden dossiers  

 

- Het intensief begeleiden en ondersteunen van de stad in de uitwerking van grotere 

Europese dossiers zoals bv Urban Innovative Actions, het begeleiden van de stad in de 

uitwerking van dossiers die kaderen binnen the Green Deal, …  

 het resultaat van deze ondersteuning is het aantal ingediende dossiers en het 

aantal goedgekeurde dossiers, …  

 

 

Voor deze opdracht wenst het stadsbestuur een raamovereenkomst  voor een periode van 2 jaar 

af te sluiten met een partner die :  
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- over een ruime expertise beschikt in het ondersteunen van steden bij het opmaken van 

belangrijke Europese financieringsdossiers en een succesratio kan voorleggen  

- actief is in het netwerk van fora waarbinnen het Europese financieringsbeleid vormt 

krijgt en in fora waarbinnen partnerschappen tot stand komen  

- actief is in de Eurregio Maas – Rijn en daarbinnen beschikt over een breed netwerk en 

inzicht in potentiële projectpartners, …  

 

Offerte:		

Geïnteresseerde partijen voor deze opdracht dienen een offerte in te dienen die volgende omvat:  

- een voorstel tot aanpak van de hierboven beschreven opdracht : op welke wijze wenst 

de kandidaat-opdrachthouden de opdracht uit te voeren; 

- een onderbouwd overzicht van de referenties die aantonen welke projecten met welke 

ondersteuning door de kandidaat opdrachthouder in het verleden werden ingediend en 

met welke  succesratio ; 

- de actieve betrokkenheid van de kandidaat opdrachthouder in de netwerken en fora 

waarbinnen het Europese financieringsbeleid tot stand komt, en waar partnerschappen 

rond projecten kunne gebouwd worden ; 

- kostprijs voor de uitvoering van de opdracht en dit gebaseerd op het plan van aanpak, 

met vermelding van een raming van het aantal dagdelen dat voor de diverse opdrachten 

door de opdrachtnemer nodig wordt geacht.  
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