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Voorwoord 
 

In volgende studie gaan wij in op de ontwikkeling van de Smart Cities in Frankrijk. Het is een eerste 

benadering van een complexe sector met een groeiende economische impact. ‘Smart City’ is een 

bijzonder populaire term die de laatste jaren veel aandacht kreeg. 

Smart City behandelt een hedendaagse problematiek. Tegen 2030 zal twee derde van de 

wereldbevolking in stedelijk gebied wonen (Directorate General for Internal policies: department Economic and 

scientific policy, 2014).  

Deze urbanisatietendens zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen en rond de steden. Overbevolking, 
stijgend energieverbruik, verzadigde mobiliteit; het zijn slechts enkele voorbeelden van 
problematieken waarmee steden geconfronteerd (zullen) worden. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen gaan steden niet alleen op zoek naar nieuwe 

economische, maar ook naar sociale modellen.  

Eén van de mogelijke oplossingen is dus de ontwikkeling van de Smart City; een stad die aan de 
hand van informatie- en communicatietechnologieën toepassingen integreert die het leven van de 
inwoners verbetert. Het onderzoek naar de ontwikkeling van de Smart City toont aan dat de term 
een breed werkgebied dekt, gaande van betere dienstverlening over vlottere mobiliteit tot meer 
groen. Er is niet één element dat een stad ‘smart’ maakt. Opvallend dus dat de ‘Smart City’ veel 
verschillende vormen kan aannemen en dat er niet één utopisch voorbeeld is. 

In eerste instantie werd een theoretisch kader uitgewerkt waarin men een algemene definitie van 

de Smart City kan terugvinden. Deze definitie vormt de richtlijn doorheen de volledige studie. 

Om een volledig inzicht te kunnen verschaffen in de initiatieven die zich op de Franse markt 

voltrekken, wordt er ingegaan op de beleidsgebieden en wordt er ook kort ingegaan op de 

Europese marktmechanismen die ontwikkeld werden voor de Smart City. Deze mechanismen, in de 

vorm van organisaties, zullen kort besproken worden. 

Daarna wordt een algemeen beeld geschetst van de Franse Smart City-markt. Hierbij gaat het 

onderzoek verder in op de verschillende Franse Smart City steden en verwezenlijkingen alsook op 

de verschillende organisaties en experimentele centra die een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling 

van de Smart City-initiatieven in Frankrijk.  

Deze studie zal naar de toekomst worden aangevuld met specifieke projecten binnen de 

belangrijkste Franse Smart Cities. 

 

 

Bernadette Vleminckx 

Flanders Investment & Trade - kantoor Lyon 
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1 Definitie Smart City 
 

In de loop der jaren werden er reeds veel verschillende definities van Smart City geformuleerd, 

telkens wordt er een andere klemtoon gelegd :  

‘The use of ICT makes the critical infrastructure components and services of a city- which include 
city administration, education, healthcare, public safety, real estate, transportation, and utilities – 
more intelligent, interconnected, and efficient’. 1 

‘A city may be called ‘Smart’ when investments in human and social capital and traditional and 
modern communication infrastructure fuel sustainable economic growth and a high quality of 
life, with a wise management of natural resources through participatory governance’2. 

‘A city seeking to address public issues via ICT-based solutions on the basis of a multi-stakeholder, 
municipally based partnership’. 3 

‘Smart cities are about leveraging interoperability within and across policy domains of the city 
(e.g. transportation, public safety, energy, education, healthcare and development) Smart City 
strategies require innovative ways of interacting with stakeholders, managing resources and 
providing services 4 

Uit bovenstaande definities kunnen we afleiden dat de definitie/term Smart City vanuit 

verschillende invalshoeken wordt benaderd, zoals bijvoorbeeld op technologisch, algemeen, 

ecologisch,… vlak. 

In navolging van de gebruikte definitie van de Technische Universiteit van Wenen5 kunnen wij 

stellen dat het Smart City gegeven bestaat uit zes pijlers. Deze pijlers zijn:  

1) Smart Mobility 

2) Smart Governance 

3) Smart People 

4) Smart Economy 

5) Smart Living 

6) Smart Environment 

Iedere onderneming die werkt op één van bovenstaande gebieden is dus actief binnen het Smart 

City-kader. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het bij projecten meestal gaat om combinaties 

van bovenstaande doelsectoren die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

  

                                                           
1  (Sindhu, 2009) 

2  (MIT, 2013) 

3  (European Parliament, 2014) 

4  (Pardo, 2011) 

5  (Technical University Vienna) 



5 
Smart Cities in Frankrijk | december 2017 

2 Smart Cities – waarom? 
 

Sinds enkele decennia merken we dat er zich een trend van wereldwijde urbanisatie voltrekt. Meer 

en meer mensen vestigen zich in steden die de economische centra van de wereld vormen. Men 

verwacht dat tegen 2030 zo’n 70 procent van de wereldbevolking in steden zal wonen.6 In Europa 

woont op dit ogenblik 75% van de bevolking in stedelijk gebied, dit getal zou oplopen tot 80% 

tegen 2020.7  

Deze urbanisatietendens zorgt voor nieuwe uitdagingen binnen en rond de steden. Overbevolking, 

stijgend energieverbruik, verzadigde mobiliteit; het zijn slechts enkele voorbeelden van 

problematieken waarmee steden geconfronteerd (zullen) worden.  

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen gaan steden niet alleen op zoek naar nieuwe 

economische, maar ook naar sociale modellen.  

Een van de mogelijke oplossingen is de ontwikkeling van de Smart City; een stad die aan de hand 

van informatie- en communicatietechnologieën toepassingen integreert die het leven van de 

inwoners verbetert. 

 

 

                                                           
6  (D'Huy, 2016) 

7  (PWC, 2015-2016) 
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2.1 Beleidsgebieden binnen Smart City  

 

Eerder vermeldden wij reeds de verschillende beleidsgebieden waarop het Smart City-concept kan 
inspelen en die hieronder verder worden uitgewerkt. Ook voor deze indeling kwam gedurende het 
onderzoek naar voor dat er verschillende manieren werden gehanteerd voor de opstelling ervan. 
Voor het opmaken van benchmarks tussen Smart Cities hebben wij er voor gekozen om de indeling 
over te nemen die gehanteerd wordt door de Technische Universiteit van Wenen. (SRF Center for 

Regional planning, 2015) 

Iedere onderneming die dus werkt op een van onderstaande gebieden is actief binnen het Smart 
City-kader. Het is belangrijk hierbij op te merken dat het bij projecten meestal gaat om combinaties 
van de onderdelen die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.  

 
2.1.1 Smart Mobility 

‘Smart Mobility is het gebruik maken van technologieën om de mobiliteitssituatie van de gebruiker 
te verbeteren en te zorgen voor een vlotte, multimodale en duurzame mobiliteit met nadruk op  
bereikbaarheid en betrouwbaarheid’. (Ratekin 2009, Kenny, 2013 en ARUP) 

 
2.1.2 Smart Governance 

Smart Governance of ‘slim bestuur’ heeft betrekking op de manier waarop een stad wordt gerund 

door de overheidsorganen en welke ‘slimme’ diensten worden aangeboden door de stad. (Lazaroiu 

& Rosciab, 2012) 

Uit het onderzoek is gebleken dat het belangrijk is dat overheidsorganen mogelijkheden bieden 

om bottom-up initiatieven te ontwikkelen. Dit kan men mogelijk maken door platformen op te 

richten waar burgers zelf een inbreng kunnen leveren (bijvoorbeeld ‘living labs’8). (TUBA, 2015) 

Verder is ook hier de rol van de technologische innovatie een belangrijk element. De overheid kan 
haar diensten digitaliseren om zo een betere service te bieden aan haar inwoners. Een belangrijke 
opmerking hierbij is echter wel dat men moet oppassen dat men hierin niet overdrijft en de 
menselijke factor in acht blijft nemen. 

 
2.1.3 Smart People 

Een Smart City kan niet functioneren zonder inwoners die aangepast zijn of bereid zijn zich aan 

te passen aan de nieuwe toepassingen. Deze mensen worden ‘Smart’ People’ genoemd.  

‘Smart People zijn inwoners van een stad die een open en sociale houding aannemen, die actief 
deelnemen aan het stadsleven en die creatief zijn. Verder is deze groep inwoners ook bereid om 
zelf innovatieve voorstellen te doen of om innovaties uit te proberen.’ 

Men kan een stad volledig voorzien van diensten en innovaties (technologieën, groenzones,…) maar 
als de inwoners hun mindset niet kunnen of wensen aan te passen zijn deze veranderingen 
nutteloos. Het Smart City concept staat of valt met het al dan niet aanvaarden en in gebruik nemen 
van de innovaties door de inwoners. (Kaplan, 2016) 

 

                                                           
8 Zie begrippenlijst  
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2.1.4 Smart Economy 

Zoals in de inleiding reeds wordt vermeld, houdt de vorming van een Smart City ook in dat er zich 

nieuwe economische modellen ontwikkelen. Deze modellen moeten voldoen aan enkele kenmerken 

zodat ze geïntegreerd kunnen worden in het Smart City-concept.  

‘Smart Economy is een economie waarin entrepreneurship, innovativiteit, productiviteit en 
internationalisering troef zijn. Deze economie speelt in op de nieuwe opportuniteiten die de Smart 
City met zich meebrengt.’ 

Het is met andere woorden niet meer genoeg om verder te gaan op bewezen, louter productieve 
modellen. Men moet innoveren en nieuwe modellen, producten en diensten ontwikkelen die 
aansluiten op de nieuwe stedelijke modellen, de nieuwe behoeftes en/of de technologische 
ontwikkelingen. Een voorbeeld van zo’n nieuw economisch model is dat van de deeleconomie 
(bijvoorbeeld Bluely) waarbij delen het ‘nieuwe hebben’ is. (Jurgita Bruneckiene, 2014) 

 
2.1.5 Smart Living 

Wanneer men de term Smart Living in een stedelijke context implementeert wordt dit gelinkt aan 

de toegang tot alle diensten en de beschikbaarheid van kwalitatieve diensten. (Lazaroiu & Rosciab, 

2012) 

‘Smart Living is de levenskwaliteit in een stad. Deze kan gemeten worden aan de hand van de 
beschikbare faciliteiten, het welzijnsgevoel maar ook sociale factoren. In het kader van Smart Living 
wordt deze kwaliteit verbeterd door innovatieve technologische toepassingen.’ 

Smart Living staat gelijk aan het gebruik van de nieuwste technologieën om de diensten tot bij de 

inwoners te brengen. Smart Living is de omgeving van de inwoners die wordt verbeterd. 

Dit kan zijn op basis van de kwaliteit van de aangeboden publieke diensten, maar ook op basis 

van bijvoorbeeld het veiligheidsgevoel. (European Commission, 2016) 

 

2.1.6 Smart Environment 

Een belangrijk onderdeel van de Smart City is Smart Environment. Dit betekent de integratie van 

groen in het stedelijk landschap alsook het gebruiken van duurzame energiebronnen en het 

tegengaan van vervuiling in de stad. (Maison du Projet, 2016) 

‘Een Smart Environment is een omgeving die er voor zorgt dat de belasting en vervuiling van de 
natuur zo minimaal mogelijk wordt gehouden. Hierbij maakt men gebruik van duurzame 
technologieën of probeert men mens en natuur terug in harmonie te brengen.’ 

De rol van Smart Environment is om een omgeving te creëren waarin mens en natuur naadloos 

zij aan zij kunnen leven. De tot nog toe dominante rol van de mens in de vervuiling moet 

teruggeschroefd worden. Hierbij is het ook belangrijk dat men bij het heraanleggen van stedelijke 

gebieden rekening houdt met het opnieuw implementeren van natuurlijke elementen in de 

stedelijke omgeving. (Maison du projet, 2016) 

Opmerking 
Het onderzoek naar de ontwikkeling van de Smart City toont aan dat de term een breed 

werkgebied dekt. Er is niet één element dat een stad ‘smart’ maakt. Sommige steden zijn ‘smart’ 

door het gebruik van technologieën, terwijl andere steden dan weer gebruik maken van ecologie 

of sociale initiatieven om zich te kunnen profileren als ‘Smart City’. Wat opvalt is dat de ‘Smart 
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City’ veel verschillende vormen kan aannemen en dat er niet één utopisch voorbeeld is. Hierbij is 

het doel om de leefomgeving voor de inwoner te verbeteren. Dit kan op allerhande manieren, 

gaande van betere dienstverlening over vlottere mobiliteit tot meer groen.  

 

2.2 De stakeholders  

 
Dit onderdeel bespreekt kort de drie belangrijkste stakeholdersgroepen van de Smart City. Deze 

stakeholders worden betrokken in het onderzoek door middel van interviews (publieke overheid 

en private bedrijven) en enquêtes (inwoners). 

a) Publieke overheid 

Wie Smart City zegt denkt onmiddellijk aan het overheidsbestuur. Het is dan ook vanzelfsprekend 
dat de overheid en in casu het bestuur van de metropool een cruciale rol speelt in de ontwikkeling 
van de Smart City. De taak van de overheid bestaat niet enkel uit het financieren van gerelateerde 
projecten maar ook in het voeren van een ondersteunende en consistente politiek. Een voorbeeld 
hiervan is het vrij beschikbaar stellen van de gegevens die de sensoren opslaan (open data9). 
(Renouard, 2015) 

b) Private bedrijven 

De nieuwe economische opportuniteiten die de Smart City met zich meebrengen zijn legio. De 
private bedrijven spelen een pionniersrol bij de ontwikkeling van de Smart City omdat zij kunnen 
inspelen op de mogelijkheden die de overheden bieden. Het hoofddoel van de private bedrijven is, 
in tegenstelling tot de overheidsdoelstelling, winst genereren. Dit neemt echter niet weg dat deze 
winst ook gecreëerd kan worden terwijl men het algemeen belang dient. (Exeis Conseil, 2014) 

c) De inwoners 

Zoals reeds werd vermeld speelt de inwoner van een stad een cruciale rol. Het al dan niet slagen 
van de projecten hangt af van de bereidheid van de inwoners om gebruik te maken van de 
aangeboden diensten, data te delen, ondernemend ingesteld te zijn, enzovoort. In ruil hiervoor 
krijgen de inwoners een stad met een betere dienstverlening evenals meer inspraak in het bestuur. 
(La Cité des Smart Cities, 2015)9 

Opmerking 

Een pijnpunt betreffende de hedendaagse Smart Cities is het feit dat er op dagelijkse basis 

miljarden gegevens worden verzameld maar dat deze nog niet altijd worden gebruikt of 

omgevormd tot een oplossing die voor de stad of haar inwoners ook werkelijk voordelen biedt. 
(Kaplan, 2016) 

 

Een belangrijke opmerking is ook dat er ook een negatief gevolg blijkt door de populariteit van 

de term. Uit opzoekingen blijkt dat sommige projecten die steden uitwerken, de term vaak voor 

marketingredenen gebruiken. Volgens Dennis Chastanier10 worden de projecten die voorheen al 

lopende waren, in een nieuw jasje gestopt om de term te kunnen aanwenden zonder dat men het 

achterliggend gedachtengoed in acht neemt. Het is dus een moeilijke oefening om het onderscheid 

te maken tussen de echte ‘Smart Cities’ en de steden die enkel proberen om zich met het Smart 

City-concept te laten associëren uit marketingdoeleinden. 
 

Tot slot zijn er ook weinig financiële gegevens beschikbaar van de Smart City-projecten. Het is dus 

ook moeilijk om conclusies te trekken over de financiële leefbaarheid van de Smart City. 

                                                           
9  Zie begrippenlijst 

10  Directeur de la politique urbaine d’Avignon (persoonlijke communicatie 2016) 
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3 Smart Cities in Frankrijk 

 

3.1 Smart Cities in Europa 

 

Men kan het concept van de Smart City niet begrijpen zonder eerst na te gaan uit welke beweging 
deze voortkomt. Aan de basis van de Europese inspanningen om Smart City projecten te lanceren 
liggen de Europe 2020 doelstellingen. Sinds kort (2015) is er ook op Facebook een groep rond de 
Euro 2020 strategie namelijk: Horizon 2020 11.  

Afbeelding : (European Commission,2014) 

 
De Euro 2020 richtlijnen werden goedgekeurd in 2010 door de Europese Raad en geven het 
Europese plan voor groei en jobcreatie weer voor het decennium 2010-2020. De nadruk van deze 
richtlijnen ligt op smart, duurzaam en bestendige groei als een manier om de structurele 
zwakheden in de Europese economie te overwinnen maar ook om de competitieve positie en 
productiviteit te stimuleren en evenals de sociale duurzame economische markt te ondersteunen 
12 

 

                                                           
11  Zie begrippenlijst 

12  European Commission , 2014) 
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3.2 Smart Cities in Frankrijk 

Frankrijk heeft een goede reputatie met betrekking tot Onderzoek & Ontwikkeling (R&D).13 Het 
land heeft infrastructuren van wereldklasse en heeft banden met een groot aantal Europese 
landen die ook streven naar innovatie. Alhoewel dit in het voordeel van de Franse economie zou 
moeten pleiten blijkt dat het land relatief laag scoort in termen van wetenschappelijk onderzoek 
met een hoge impact. (Digital Entrepreneurship Monitor) 

Om deze tendens te doen keren heeft de Franse overheid sinds 2012 verschillende stappen 

ondernomen om de industrie te revitaliseren. Voor deze revitalisatie en modernisatie werd 47 

miljard euro aan middelen vrijgemaakt. 

In het verleden heeft Frankrijk zich al veelvuldig gericht op het ontwikkelen van ondernemerschap 

en digitalisatie. Meestal werden beide als afzonderlijke doeleinden beschouwd en nagestreefd maar 

sinds 2010 streeft de Franse overheid ernaar om ‘Digital Entrepreneurship’ te stimuleren. Dit doel 

probeert de overheid te bereiken door initiatieven op te zetten die digitaal ondernemerschap 

steunen met de nadruk op start-ups. Deze start-ups vormen de perfecte omgeving om nieuwe en 

innovatieve Smart City-concepten te ontwikkelen 14 . 

Doorheen ons onderzoek bleek heel duidelijk dat de term Smart City een brede waaier aan 

projecten en initiatieven voorstelt. De invulling van deze term ligt bij iedere stad wel deels anders, 

sommige zetten in op ecologie, sommigen op mobiliteit en anderen dan weer op duurzame 

energie. Het feit dat het concept zo’n hoog aantal aspecten dekt, zorgt er dan ook voor dat het 

zeer moeilijk is om steden met elkaar te vergelijken of om een quotering te geven.  

Uit dit onderzoek blijkt eveneens dat enkele Franse steden voortrekkers zijn op nationaal vlak 

binnen de markt van de Smart City. Deze steden hebben grote inspanningen geleverd om in de 

spits van de innovatie te werken door ambitieuze, innovatieve projecten op te starten. Deze 

steden beschikken meestal ook over een gespecialiseerde verantwoordelijke die instaat voor de 

ontwikkeling van deze projecten binnen de steden.  

Volgens een studie van M2O-city zijn de ‘beste’ Smart Cities van Frankrijk: 

1. Lyon  

2. Rijsel 

3. Nantes 

4. Issy-Les-Moulineaux 

5. Parijs 

Merk hierbij op dat het gaat om een momentopname en dat verschillende andere Franse 

grootsteden sindsdien grote inspanningen hebben geleverd om zich als Smart City te kunnen 

profileren.  

Hierbij komen in het bijzonder steden zoals Marseille (Moreno, 2015) en Bordeaux (Dejean, 2015) naar 

voor. Het feit dat de rankings toch regelmatig andere steden bekronen toont aan dat het zeer 

moeilijk is om een objectieve vergelijking te maken tussen verschillende steden. 

Het feit dat het concept zo vele vertalingen kent zorgt er dan ook voor dat het zeer moeilijk is om 

steden met elkaar te vergelijken of om een quotering te geven. 

De Franse markt, die in volle ontwikkeling is, biedt veel mogelijkheden voor ondernemingen die 

actief willen zijn op de Smart City- markt.  

                                                           
13  Zie begrippenlijst 

14  Digital Entrepreneurship Monitor 
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3.2.1 Lijst Franse Smart Cities  

 

25 Franse metropolen, gemeenten en agglomeratiegemeenschappen ontwikkelen intelligente 

diensten. Veertien van de 25 Smart Cities tellen minder dan 250 000 inwoners. Toch blijken ook de 

minder grote steden heel actief. (Journal du Net 2017) 

 

Onderstaande kaart toont u de Smart Cities in Frankrijk. De grootte van de bolletjes geeft de 

concentratie van inwoners aan. 

 

 

Afbeelding : Journal du Net - Map created by mdeleneuville 

• Link : JDN  http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/ 

 

Interessant: 

Via deze link kan u met een klik op elk bolletje de projecten, lopende of reeds afgewerkt in 

betreffende steden, visualiseren. U krijgt ook het aantal inwoners én de naam van de Smart City 

verantwoordelijke opgegeven. 

 

  

http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
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De 25 Smart City-steden in Frankrijk in alfabetische volgorde zijn: 

- Aix-en Provence 

- Angers Loire Métropole 

- Béthune 

- Bordeaux Métropole 

- Brest Metropole 

- Chartres 

- Communauté de l’agglomération havraise 

- Eurométropole 

- Dijon métropole 

- Grand Lyon 

- Grenoble-Alpes Métropole 

- Issy-les-moulineaux 

- Marseille 

- Métropole Européenne de Lille 

- Métropole Nice Côte d’Azur 

- Montpellier Méditerranée Métropole 

- Mulhouse 

- Nantes Métropole 

- Paris 

- Plaine Commune 

- Rennes Métropole 

- Roubaix 

- Saint-Etienne Métropole 

- Toulouse Métropole 

- Valenciennes Métropole 

 

23 van 25 steden stelden een verantwoordelijke aan voor het piloteren van een globale aanpak 

van de intelligente stad. Voor de overgrote meerderheid wordt de strategie Smart City geleid vanuit 

de metropool of de agglomeratie. (Journal du Net) 

Hiernavolgende lijst vonden wij terug via ‘Le Journal du Net’. Deze repertorieert de namen van de 

verantwoordelijken van de 25 hogergenoemde Smart Cities.  

 

Via de link http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/ kan u het 

LinkedInadres rechtstreeks openen. 

  

http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
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3.2.2 Lijst verantwoordelijken Smart Cities per stad 
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Journal du Net – 03/11/2017 – Jamal El Hassani 
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3.2.3 Projecten per stad 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest courante Smart City projecten in Frankrijk: 

64% van de Smart Cities lanceerden zich in open data en zijn actief op participatieve platformen: 

twaalf van de 25 werken met online hulpmiddelen gericht naar de inwoners (voor het aanbrengen 

van ideeën, voor observatie of het signaleren van een probleem naar betreffende gemeente toe). 

Ook smart grids overtuigden heel wat Smart Cities: dertien onder hen hebben minstens één project 

of experiment lopende rond een intelligent elektriciteitsnetwerk (Journal du net, 2016) 

 

Bron : Journal du Net – 03/11/2017 – Jamal El Hassani 

• Link : JDN  http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/ 

Projecten: 

Via deze link kan u met een klik op elk bolletje de projecten, lopende of reeds afgewerkt in 

betreffende steden met aantal inwoners, visualiseren.  

In de bijlagen geven wij u alvast een afprint van deze lopende of afgewerkte projecten. 

  

http://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
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Vijftien van de 20 dichtst bevolkte gemeenten werken reeds met open data. De vijf overblijvende 

gemeenten (Nîmes, Dijon, Toulon, Reims, Straatsburg) hebben tot oktober 2018 om dit op te 

starten. 

Hierna vindt u een tabel met de 15 gemeenten en de namen van de verantwoordelijken dienst 

Open Data. 

Stad Technische 
realisatie 

Verantwoordelijke Post Website 

Parijs OpendataSoft Jean-Philippe Clément Chief Data Officer de la 
Mairie de Paris 

https://opendata.paris.fr  

Marseille Intern Daniel Sperling Adjoint au maire en 
charge du numérique 

http://opendata.regionpaca.fr  

Lyon Ausy et Neogeo Nathalie Vernus-Prost Chief Data Officer du 
Grand Lyon 

http://data.grandlyon.com  

Toulouse OpendataSoft Bertrand Serp Vice-président de 
Toulouse Métropole en 
charge de l’économie 
numérique et président 
de l’association Open 
data France 

https://data.toulouse-
metropole.fr  

Nice Intern Alain Château Directeur du centre 
d’excellence (Centrex) de 
la métropole Nice Côte 
d’Azur 

http://opendata.nicecotedazur.
org  

Nantes Smile, In Cite 
Solution et data 
Publica 

Franckie Trichet Adjoint au maire en 
charge de l’innovation 
et du numérique 

http://data.nantes.fr  

Montpellier Intern Jérémie Valentin Chef de projet open 
data de Montpellier 
Méditerranée Métropole 

http://data.montpellier3m.fr  

Bordeaux Intern Nouveau portail 
mutualisé en 2017 

 https://data.bordeaux-
metropole.fr  

Rijsel OpenDataSoft Etienne Pichot-Damon Chargé de mission open 
data à la Métropole 
Européenne de Lille 

https://opendata.lillemetropole.
fr  

Rennes OpendataSoft Bernadette Kessler Responsable du service 
Innovation Numérique 
de rennes Métropole 

https://data.rennesmetropole.fr  

Le Havre Intern Anthony Guérout Chef du service 
topographie à la 
Communauté de 
l’agglomération 
havraise 

https://data.agglo-lehavre.fr   

Saint-Etienne Intern  Sébastien Valla Directeur des systèmes 
d’information de la ville 
de Saint-Etienne et de la 
métropole 

(installatie 2017-2018) 

Grenoble Intern Frederick Petit Chef de projet open 
data de Grenoble-Alpes 
Métropole 

http://data.metropolegrenoble.f
r  

Angers Intern Constance Nebbula Conseillère municipale 
déléguée à l’économie 

http://data.angers.fr  

Villeurbanne OpenDataSoft Aangehecht aan Grand 
Lyon 

  

Bron : Journal du Net 19/12/2016 

 

Via onderstaande link kan u het volledige artikel, geschreven door Mathieu Deleneuville, lezen. 

• http://www.journaldunet.com/economie/services/1189782-les-strategies-open-data-des-
20-plus-grandes-villes-francaises/  

  

https://opendata.paris.fr/
http://opendata.regionpaca.fr/
http://data.grandlyon.com/
https://data.toulouse-metropole.fr/
https://data.toulouse-metropole.fr/
http://opendata.nicecotedazur.org/
http://opendata.nicecotedazur.org/
http://data.nantes.fr/
http://data.montpellier3m.fr/
https://data.bordeaux-metropole.fr/
https://data.bordeaux-metropole.fr/
https://opendata.lillemetropole.fr/
https://opendata.lillemetropole.fr/
https://data.rennesmetropole.fr/
https://data.agglo-lehavre.fr/
http://data.metropolegrenoble.fr/
http://data.metropolegrenoble.fr/
http://data.angers.fr/
http://www.journaldunet.com/economie/services/1189782-les-strategies-open-data-des-20-plus-grandes-villes-francaises/
http://www.journaldunet.com/economie/services/1189782-les-strategies-open-data-des-20-plus-grandes-villes-francaises/


17 
Smart Cities in Frankrijk | december 2017 

3.2.4 Experimentele centra 

Voorbeeld : TUBA 

TUBA is een uniek experimenteel centrum opgestart vanuit de Metropool Lyon. Deze 
organisatie bevindt zich op het kruispunt van verschillende actoren op de markt van de 

innovatieve producten en diensten in het kader van de stad van de toekomst. (OnlyLyon, 2015) 

De organisatie biedt een testcentrum aan voor start-ups die een nieuwe dienst of een nieuw 
product willen testen bij de eindgebruikers. De voorwaarde is wel dat deze producten of 

diensten ofwel gebruik maken van data ofwel zelf data genereren. (OnlyLyon, 2015) 

De focus van de TUBA ligt ook op de inwoners als onontbeerlijke schakel van de innovatieve 

cyclus. Door te peilen naar verwachtingen en de tests te evalueren genereert de organisatie 

een hoop informatie die voor de ondernemingen van kapitaal belang is. (OnlyLyon, 2015) 

Om tot de doelstelling van de Smart City te komen werkt de organisatie rond drie verschillende 

pijlers (OnlyLyon, 2015) 

1) Testcentrum 

TUBA biedt de mogelijkheid om als ondernemer een innovatief product of een innovatieve 
dienst uit te testen op de eindgebruiker. Omgekeerd, biedt het aan de inwoners de 
mogelijkheid om feedback te geven op toekomstige producten die in de stad zullen worden 
aangeboden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de dynamische verkeersborden genaamd 
iGirouette. 

2) Accelerator 

TUBA verbindt zich ertoe om geselecteerde startups te begeleiden bij de ontwikkeling van 

hun product of dienst. In de praktijk wordt dit vertaald in het aanbieden van expertise, 
het in contact brengen met grote spelers alsook het aanbieden van locaties. 

3) Ontmoetingsplaats 

TUBA is een ontmoetingspunt voor alle verschillende actoren van de Smart City markt. De 
organisatie streeft ernaar om deze actoren samen te brengen om zo samenwerkingen en 
dus innovatie te creëren. Hierbij focust TUBA op vier groepen die een belangrijke invloed 
hebben op de ontwikkeling van het Smart City concept: 

a. Grote ondernemingen   

b. Start-ups   

c. De experts   

d. De inwoners  
 

Na 1 jaar stelt men dat het project een groot succes is.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn (OnlyLyon, 2015): 

- Meer dan 3000 bezoekers  

- 65 georganiseerde evenementen  

- 56 bezoeken door ondernemingen en delegaties  

- Meer dan 100 ontmoette start-ups  

- 1224 leden van de TUBA-community  

- 31 publieke en private partners  
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TUBA is een niet te omzeilen partner voor het opstarten van afsprakenprogramma’s, events tussen 

Lyonnese en Vlaamse spelers. Veel projecten en experimenten ontstaan door hun toedoen.  

 

TUBA 

Place Charles Béraudier 

69003 LYON 

www.tuba-lyon.com 

Contact: Benoit Loeillet 

Benoit.loeillet@tuba-lyon.com  

 

 

Enkele vergelijkbare organisaties aan TUBA zijn: 

• Paris & Co – Parijs (http://www.parisandco.com/) 

• Bordeaux Metro Pulse – Bordeaux (http://bordeauxmetropulse.fr 

  

http://www.tuba-lyon.com/
mailto:Benoit.loeillet@tuba-lyon.com
http://www.parisandco.com/
http://bordeauxmetropulse.fr/
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4. Organisaties 
 

4.1 Op wereldvlak 

 

a  Labcities 

World largest Smart City marketplace and smart city business network, een website die fungeert 

als contactplaats voor experts op het gebied van smart cities. Op de website kunnen steden zich 

opgeven als Smart City en aangeven in welke deelgebieden ze actief zijn.  Men kan zich als 

organisatie of onderneming ook inschrijven en aangeven op welk gebied men actief is om zo in 

contact te kunnen komen met mogelijke klanten. 

• Link: www.smart.labcities.com  

b  Open and Agile Smart Cities 

Het Open and Agile Smart Cities netwerk is een wereldwijd netwerk van Smart Cities dat zich inzet 

om zogenaamde ‘best practices’ te delen tussen de lidsteden. Een tweede streefdoel voor de 

organisatie is het opstellen van standaarden zodat intermodaliteit en competitiviteit op de markt 

van de smart technologieën kunnen worden verhoogd.  

• Link: http://www.oascities.org  

• Link deelnemende steden (+ links naar Open data steden): http://oascities.org/list-of-cities/  

 

4.2 Op Europees vlak 

 

a  Fiware 

Dit is een open community die bestaat uit leden die de missie van Fiware willen materialiseren: 

het creëren van een duurzaam en open ecosysteem rond publieke, royalty-vrije en 

implementatiegerichte softwareplatformstandaarden om zo de ontwikkeling van smart 

technologie in de hand te werken.  

• Link: https://www.fiware.org/smart-cities/ 

Mogelijkheid om de verschillende actoren (ondernemingen, acceleratoren, iHubs,…) op te zoeken 

op een geografische map als men dit pad volgt. 

• Link: https://www.fiware.org/smart-cities/ > community > ecosystem map 

De organisatie bestaat uit verschillende onderdelen waar de focus telkens wordt gelegd op één 

bepaald aspect: 

Fiware Platform 

Dit platform levert enkele simpele maar krachtige API’s (Application Programming Interfaces) die 
kunnen helpen bij het ontwikkelen van smart applicaties in verschillende sectoren. Deze API’s zijn 
publiek en royalty-vrij zodat meer ontwikkelaars van smart diensten zich sneller kunnen aanbieden. 

• Link: http://catalogue.fiware.org  

  

http://www.smart.labcities.com/
http://www.oascities.org/
http://oascities.org/list-of-cities/
https://www.fiware.org/smart-cities/
https://www.fiware.org/smart-cities/
http://catalogue.fiware.org/
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Fiware Lab 

Een niet-commerciële testomgeving waar innovatie en experimenten op basis van FIWARE 
technologie plaatsvindt.  Ondernemers en individuen kunnen hun technologie hier testen aan de 
hand van de open data die verschillende steden verstrekken. 

• Link: https://account.lab.fiware.org  

Fiware Accelerate 

Deze accelerator zorgt voor het promoten van de technologieën gebaseerd op Fiware bij 
oplossingintegreerders en applicatieontwikkelaars, hierbij ligt de klemtoon op KMO’s en start-ups.  

• Link: https://www.fiware.org/fiware-accelerator-programme/  

Fiware Mundus 

Aan de basis is Fiware een Europese organisatie, maar toch is het de bedoeling om op wereldvlak 
een belangrijke speler te worden. Het doel hierbij is om de verschillende actoren en projecten 
wereldwijd bekend en gekend te maken om de verspreiding van de smart technologieën in een 
stroomversnelling te brengen, dit door lokale spelers in contact te brengen met publieke instanties.  

• Link: https://www.fiware.org/mundus/  

Fiware iHubs 

‘Denk globaal maar handel lokaal’ is het centrale thema van het Fiware-ecosysteem. Het 
netwerk van iHubs speelt een cruciale rol als link tussen de gebruikers en de ontwikkelaars 
op lokaal niveau. Het Fiware iHubs Programma speelt op zijn beurt dan weer een 
belangrijke rol bij de ondersteuning en creatie van iHubseenheden wereldwijd. 

• Link: https://www.fiware.org/about-us/  

 

b.  Smart specialisation platform S3 

Een platform actief in opdracht van de Europese Commissie met als doelstelling het ondersteunen 

van innovatie in verschillende sectoren in de regio’s. Men kan via het platform meer informatie 

bekomen over de verschillende sectoren, actoren, coöperaties en communities. 

Op het platform worden verschillende zaken aangeboden: 

- interessegebieden voor innovatie per regio 

- verantwoordelijken per regio ( deels verouderd) 

- Tools   

o Benchmarking 
o Data resources 
o International trade 
o Knowledge depository 

 

• Link algemeen: www.s3platform.jrc.ec.europa.eu  

• Link tools: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools  

• Link sectoren: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-sections (actoren, communities, 
actiegebied,…) 

  

https://account.lab.fiware.org/
https://www.fiware.org/fiware-accelerator-programme/
https://www.fiware.org/mundus/
https://www.fiware.org/about-us/
http://www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-tools
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-sections
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c.  Smart Cities and Communities 

The European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities 

Een platform van de Europese Commissie dat dient als trefplaats voor steden, publieke overheden 

en private bedrijven rond het thema van de smart city. Op de site kan men per stad de lopende 

projecten vinden alsook nieuwe projecten die worden opgestart vanop Europees niveau. Op de 

site kan men ook een lijst vinden van verschillende clusters per werkgebied die actief zijn op 

Europees niveau.  

• Link algemeen: www.eu-smartcities.eu  

• Link clusters: www.eu-smartcities.eu/content/overview-our-initiatives  

• Link projecten: www.eu-smartcities.eu/eu-projects 

 

d.  European Open Living Labs 

Een federatie van gebenchmarkte Living Labs in Europa en wereldwijd. Een living lab is een open 

innovatiecentrum dat gericht is op de eindgebruiker. Deze eenheden zijn gebaseerd op directe 

implementatie van innovatieve ideeën die voortvloeien uit co-creatie door de eindgebruikers.  

Dit centrum met een bureau in Brussel zorgt ook voor de interne en externe netwerking tussen de 

leden. Op de tweede link vindt u een lijst met alle Living Labs per land, als men verder klikt op een 

organisatie krijgt men een pdf-bestand met daarin het lopende project alsook contactgegevens 

van de verantwoordelijke.  

• Algemene link: http://www.openlivinglabs.eu  
• Link met Living Labs per land: http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs  

(Op de kaart kan men specifieke projecten aanklikken) 
• Link met organisaties per land: http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs  

 

e.  Smart Cities Information System 

Het Smart Cities Information System brengt projectontwikkelaars, instellingen, steden, industriële 

spelers en experten uit Europa samen om data, knowhow en best practices met elkaar te delen. 

Op de site kunnen verschillende zaken teruggevonden worden zoals:  

- Energy Efficiency in Buildings and Smart City Projects 

Lijst van projecten om Europese steden smarter te maken. Op deze site kan men de verschillende 
projecten terugvinden alsook de investeringsprogramma’s.  

• Link:  http://smartcities-infosystem.eu/projects  

- Renewable Energy Sources 

Een lijst van hernieuwbare energiebronnen met uitleg over wat ze inhouden. 

- Low Carbon Technologies 

Een lijst van technologieën met een lage uitstoot met uitleg over hoe ze werken. 

- Smart Cities Resources  

Een lijst van organisaties die inherent van belang zijn bij de ontwikkeling van het Smart City-
gegeven op Europees niveau. In de lijst komen verschillende soorten organisaties voor gaande van 
stedelijke overheidsorganisaties tot belangengroeperingen.  

• Link: http://smartcities-infosystem.eu/library/smart-cities-resources  

 

http://www.eu-smartcities.eu/
http://www.eu-smartcities.eu/content/overview-our-initiatives
http://www.eu-smartcities.eu/eu-projects
http://www.openlivinglabs.eu/
http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs
http://www.openlivinglabs.eu/livinglabs
http://smartcities-infosystem.eu/projects
http://smartcities-infosystem.eu/library/smart-cities-resources
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- Concerto TMD Database  

Deze database beantwoord de ‘frequently asked questions’ omtrent volgende aspecten: 

o Economisch 

o Ecologisch 

o Economisch-ecologisch 

o Technisch 

 
Op de site vindt men antwoorden op praktische vragen rond deze thema’s. Het gaat hierbij om 

toepassingen zoals de efficiëntie van zonneboilers, kWh-productie, kosten van 

energieoptimaliserend bouwen,… Deze link bevat de gegevens die gehaald werden uit de 

uitgevoerde projecten onder het CONCERTO-initiatief. 

• Link: www.smartcities-infosystem.eu/concerto/concerto-tmd-database  

- Concerto archive 

Deze link bevat alle informatie die werd verzameld uit het CONCERTO-initiatief. Het betreft hier de 
initiatieven rond hernieuwbare energie en innovatieve technologieën om energie-efficiënte 
gebouwen te kunnen bouwen die tevens kostenverlagend zijn.  

Op de site kunnen volgende elementen teruggevonden worden:  

o uitgevoerde projecten en ontwikkelde sites ( >Sites & Projects) 
o Ontdekte energie-efficiënte technologieën ( > Concerto technologies) 
o Publicaties, presentaties, vragenlijsten, richtlijnen ( > Concerto library)  
o Evenementen, Nieuwsbrief en blog ( > Concerto Newsroom) 
o Uitleg bij een applicatie om in verhoogde realiteit de projecten te bekijken ( > 

Concerto augmented reality application) 

• Link: http://smartcities-infosystem.eu/concerto/concerto-archive 

 

f.  Eurocities 

Eurocities Is het netwerk van vooraanstaande Europese steden. De leden zijn de verkozen lokale 

en gemeentelijke besturen van de grootste Europese steden. Op de site kan men een lijst vinden 

van de leden ( > Who we are > Members list). Wanneer men op de gezochte stad klikt kan men zien 

aan welke projecten deze stad deelneemt, alsook de contactgegevens van een contactpersoon.  

Men kan in tweede instantie ook een zoektocht uitvoeren per deelgebied (> How we work > 

deelgebied kiezen waarin men geïnteresseerd is).  

De verschillende deelgebieden ( mobiliteit, cultuur, economie,…) bevatten telkens de volgende 

gegevens:  

- Homepagina met algemene informatie en alle betrokken lidsteden 

- Projecten 

- Werkgroepen 

- Nieuws 

- Events 

- Publicaties 

Vervolgens kan men op de site ook zoeken op basis van specifieke projecten: ( > What we do > 

Projects ). Wanneer men op een project klikt verschijnt een pagina met algemene informatie over 

het project, evenals de lidsteden die er actief zijn.  

http://www.smartcities-infosystem.eu/concerto/concerto-tmd-database
http://smartcities-infosystem.eu/concerto/concerto-archive
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Ten vierde is het ook mogelijk om casestudies op te vragen via de website (> What we do > Case 

Studies), deze case studies zijn te selecteren volgens:  

- Stad 

- Probleem  

- Forum  

- Interessegebied 

• Link:  www.eurocities.eu  

 

g.  Civitas Initiative 

Civitas is een programma dat gesteund wordt door de Europese Unie. Het programma dient als 

platform voor uitwisseling van ideeën tussen steden zodat kennis kan worden uitgewisseld rond 

het thema ‘Clean Urban Transport strategies’.  

Het programma biedt verschillende diensten aan:  

- Training 

- Knowledge base (database) 

- Activity Fund 

- CIVITAS interactive (informatie over projecten, fora, uitwisseling van ervaring) 

• Link algemeen: http://civitas.eu/  
 

h.  URBACT: Connecting cities, building successes 

Urbact is een organisatie die wordt gesteund door het Europees Regionaal Fonds voor 

Ontwikkeling. De organisatie helpt steden om pragmatische oplossingen te ontwikkelen die kunnen 

beantwoorden aan de nieuwe economische ontwikkelingen evenals de milieuproblematiek en 

andere vraagstukken. 

Op de site kan men rond verschillende onderwerpen voorbeelden vinden die werden ontwikkeld 

met behulp van de organisatie. Ook vindt men er verschillende netwerken per stad of per 

onderwerp. (> Networks& Cities) of ( >Country> Carte interactive> stad naar keuze) 

• Link algemeen: http://www.urbact.eu  
• Link naar Franse steden met netwerken: http://www.urbact.eu/interactive-

map?country=143  
 

i.  Opticities 

Opticities is een project rond stedelijke mobiliteit dat wordt gesteund vanuit de Europese 

Commisie. Het project heeft als doelstelling het ontwikkelen en testen van interopereerbare ICT 

oplossingen in zes verschillende steden. Men tracht de  inwoners van steden de best mogelijke 

reiservaring te bieden en men hoopt eveneens stedelijke logistieke operaties te optimaliseren.  

Het project brengt 25 partners samen (steden, auto-industrie, onderzoekscentra, Europese 

netwerken) en streeft naar een smartstedelijke mobiliteit.  

• Link (algemeen): http://www.opticities.com   

Contact: Jean Coldef 

  

http://www.eurocities.eu/
http://civitas.eu/
http://www.urbact.eu/
http://www.urbact.eu/interactive-map?country=143
http://www.urbact.eu/interactive-map?country=143
http://www.opticities.com/
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4.3 Op Frans niveau  
 

In 2015 werd een rapport uitgebracht door de CGI (Commissariat Général à l’Investissement) waarin 

de verschillende sectoren worden aangeduid waarin de overheid wil investeren om competitief te 

blijven of te worden op wereldvlak. Dit rapport heeft ook enkele doelstellingen uitgeschreven die 

ervoor zorgen dat Frankrijk zich ontwikkelt volgens het Europe 2020-plan.  

Op basis van dit rapport werd een investeringsplan - ‘Plan Investissement d’Avenir’ opgesteld 

waaraan men 47 miljard euro aan middelen heeft toegekend. Deze middelen zullen verdeeld 

worden over 9 doelsectoren die geïnnoveerd of ontwikkeld moeten worden. Wat men tijdens het 

onderzoek heeft opgemerkt is dat deze sectoren veelal de markt van de Smart Cities beïnvloeden. 

Er is geen letterlijke toekenning van middelen aan de ontwikkeling van Smart Cities op zich maar 

men investeert wel in projecten die deel uitmaken van de onderverdeling van het begrip zoals 

mobiliteit, digitalisering, innovatie, duurzame energie,…  

Deze investeringen vormen het perfecte uitganspunt voor innovatieve Vlaamse ondernemingen. 

De projecten worden meestal gegund via een openbare procedure.  

 

Een tweede initiatief van de Franse overheid was en is het oprichten van de ‘Pôles d’excellence’ en 

‘Pôles de compétitivité’. Deze organisaties hebben tot doel het ontwikkelen en verstevigen van de 

positie van Frankrijk op wereldniveau en dit op het vlak van wetenschappelijk onderzoek, 

innovatie, onderwijs, enzovoort. Het contacteren van deze polen kan een meerwaarde bieden 

gezien zij betrokken zijn bij de innovatieve projecten. Verder beslissen de ‘pôles’ mee welke 

ondernemingen geselecteerd zullen worden om deel te mogen nemen aan 

acceleratorprogramma’s of publieke projecten.  

 

Een derde belangrijk initiatief dat een grote invloed heeft binnen de Smart City cultuur in Frankrijk 

is de organisatie ‘French Tech’. Deze organisatie heeft afdelingen in verschillende Franse 

grootsteden en is een overkoepelend orgaan voor de dynamische start-up cultuur in Frankrijk. 

French Tech kan gecontacteerd worden om samenwerkingen te creëren. Verder kunnen bedrijven 

er zich kandidaat stellen om deel te nemen aan een acceleratorprogramma. 

 

Het merendeel van de middelgrote en grote Franse steden beschikken over een verantwoordelijke 

beschikken die instaat voor Smart City-projecten. Hierbij is het belangrijk om een onderscheid te 

maken tussen de grootsteden zoals Parijs, Lyon, Marseille en de middelgrote steden zoals Dijon, 

Avignon, enz.. 

In de genoemde grootsteden beschikt men meestal over een projectverantwoordelijke voor Smart 

City-initiatieven terwijl men in de kleinere steden deze initiatieven categoriseert onder innovatie, 

digitalisering en dergelijke. 
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4.3.1 Commissariat Général à l’Investissement (CGI):  

Het ‘Commisariaat Generaal voor Investeringen’ valt onder de bevoegdheid van de Franse eerste 

minister. Het orgaan werd opgericht in 2009 om de Franse economie te evalueren en richtlijnen 

op te stellen die de economie doen groeien. De organisatie moest nagaan waar investeringen 

nodig waren om dit doel te kunnen bewerkstelligen.  

In totaal werd 47 miljard euro vrijgemaakt voor de sectoren en programma’s (zie afbeelding). Deze 

middelen werden volgens onderstaande figuur aangewend (verdeling van de middelen op 31 

december 2015). 

In het kader van deze opdracht leverde het CGI een rapport op getiteld ‘Investir pour l’avenir’. Dit 

rapport bracht zes strategische sectoren en zeventien programma’s naarvoor als aanbeveling voor 

de overheid. Deze strategische sectoren zijn: 

- Hoger onderwijs, onderzoek en opleiding  

- Opwaardering van onderzoek en transfer van technologie naar economische markten 

- Industriële filialen: ontwikkeling van innovatieve KMO’s en ETI’s, consolidatie van 

strategische filialen van de toekomst 

- Duurzame ontwikkeling 

- Digitale economie 

- Gezondheid en biotechnologie 

Afbeelding: Plan Investissement Avenir, Rapport d'activité 2015 
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Uit het document ‘Rapport d’activité 2015’ blijkt dat het ‘Plan Investissement d’Avenir’ (PIA) 
verschillende operatoren heeft. Deze operatoren zijn de publieke organisaties die de doelstellingen 

van de CGI bewerkstelligen. 

De operatoren zijn:  

- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie  (ADEME) 

- Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

- Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) 

- Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

- Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANR) 

- Agence de Services et de Paiement (ASP) 

- Bpifrance 

- Groupe Caisse dépôts 

- CEA 

- Centre Nationale d’Etudes Spatiales (CNES) 

- FranceAgriMer 

- Onera 

 

Het Commissariaat Generaal speelt 3 belangrijke rollen die hieronder verder zullen uitgewerkt 

worden namelijk:  

I. Toezicht houden op de uitvoering van de PIA 

II. Implementeren van het Juncker Plan in Frankrijk 

III. Uitvoeren van tegenexpertises 

 

I  Plan d’Investissement d’Avenir (PIA): 

- Ontstaan in 2010 

- 47 miljard euro budget + 10 miljard (2017) 

- > 2000 projecten  

- Wetenschappelijke projecten krijgen een internationaal erkend label (label d’excellence) 

- Valt buiten budgettaire regels (tegen de zin van het Rekenhof) 

 

Rol: 

1) Investeren in publiek onderzoek 
2) Co-investeren in - in samenwerking tussen de privésector en publieke overheden - lange 

termijnprojecten die innoverend zijn.   
(Deze innovatie kan technologisch zijn, maar dit is geen vereiste.) 
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Afbeelding  : Plan Investissement d'Avenir, Rapport d'activité 2015 

 

I.1 Verdeling geldmiddelen 
 

De 47 miljard euro aan middelen van het PIA telt verschillende vormen van financiering : 

- 32% zijn subsidies 

- 39% zijn vaststaande toewijzingen (enkel de interesten worden gebruikt voor investeringen) 

- 14% zijn ‘eigen middelen’ 

- 9% zijn terugbetaalbare toelage (lening tegen 0% interest) 

- 5% zijn leningen 

- 1% zijn garantiefondsen  

 

I.2      Tepassingssectoren: 
 

1.2.1 Hoger onderwijs, onderzoek en opleiding (15.805 miljoen euro) 

De kenniseconomie (gebaseerd op R&D, knowhow) is een essentieel onderdeel van het programma 

waarmee men de Franse economie wil stimuleren.  

IDEFI:   
In het kader van deze ontwikkelingen werden in 2012 de actie ‘Initiatives d’excellence en 
formations innovantes’ (IDEFI) opgericht. Deze steunt ambitieuze, internationale 
initiatieven die het universitair aanbod van de toekomst ondersteunen. 
 
Het hoofddoel van de IDEFI is om de transformatie  van het aanbod van hogere opleidingen 

te versnellen naar aangepaste opleidingen voor de toekomstige economische 

ontwikkelingen. Deze versnelling werkt een verbetering van de kwaliteit en een hogere 

internationale attractiviteit in de hand. 

Een secundair doel is de vernieuwing van de onderwijsmethoden en de horizontalisering  

van de onderwijsfilialen 
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.Afbeelding 8: CGI, Rapport d’activité 2015 

Laboratoires d’excellence (Labex): 
Deze organisatie heeft tot doel het aanleveren van (substantiële) middelen aan laboratoria 

die internationale zichtbaarheid hebben zodat deze kunnen concurreren met hun 

buitenlandse tegenhangers. Door deze steun dragen de Labex ook bij aan het verstevigen 

van het dynamisme van de betreffende sites en garandeert dit het hoog niveau van het 

onderzoek en de master- en doctoraatsopleidingen. 

- 171 Labex 
- 1,9 miljard euro over een periode van 10 jaar 
- ongeveer 1 miljoen euro per jaar per laboratorium  

 

De doelstelling van deze hulp is het niet alleen aantrekken van onderzoekers en 
lesgevers met internationale bekendheid maar ook het opbouwen van een beleid 
van onderzoek, opleiding en opwaardering op wereldvlak. 
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

I.2.2. Valorisatie van onderzoek en transfer van technologie naar economische markten ( 3.680 

miljoen euro) 

 

A) SATT (Réseau Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies) 
De SATT zijn publieke structuren die zijn opgericht door verschillende onderzoekscentra 

in Frankrijk in het kader van het beleidsprogramma ‘Investeringen van de Toekomst’ (PIA). 
Er werd 856 miljoen euro voorzien waarvan het leeuwendeel aangewend zal worden voor 

intellectuele eigendom en het volwassen maken van de projecten. De aandeelhouders van 

de SATT-afdelingen zijn de publieke onderzoekscentra alsook de overheid. Het SATT-

netwerk bestaat uit 14 regionale bureaus die telkens verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

regio.  

 

De SATT  zorgt voor een link tussen de publieke researchcentra en de economische 

markten. Om deze transfer van technologieën en kennis van de publieke researchcenters 

naar de ondernemingen te vergemakkelijken beschermt de SATT de uitvindingen en 

begeleidt ze deze innovatieve initiatieven tot ze worden geïmplementeerd door bedrijven. 

Hierbij draagt de SATT het financieel en technologisch risico.  
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Rol 

- Professionaliseren van de opwaardering van onderzoek en het consolideren van de 
competenties. 

- Vereenvoudigen, vergemakkelijken en versnellen van technologietransfers en kennis van publiek 
onderzoek ten voordele van de bedrijven. De doelstelling die men hierbij nastreeft is het 
verstevigen van het innovatiepotentieel en de competitiviteit van de industrie.  

- Het economisch potentieel van veelbelovende onderzoeksprojecten ondersteunen.  
- Het stimuleren van de oprichting van innovatieve ondernemingen en het ondersteunen van 

jobcreatie in Frankrijk.  

Afbeelding  : www.satt.fr 

Cijfers 

- 14 SATT gecreëerd  
- 1.184 brevetten neergelegd (patenten, octrooien,…) 
- 924 gefinancierde groeiprojecten 
- 349 licenties op punt gezet en contracten getekend met ondernemingen 
- 106 start-ups gecreëerd 

 

Het proces van ontwikkeling en kennisoverdracht van de kennis wordt hieronder schematisch 
voorgesteld. 
 

Afbeelding  : www.satt.fr 

Afbeelding 1: www.satt.fr 

http://www.satt.fr/
http://www.satt.fr/
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Overzicht van alle SATT-afdelingen in Frankrijk: 

Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

B) IRT (Instituts de recherche technologique) 

De ‘Instituts de Recherche Technologique’ streven de ontwikkeling na van technologische 

en economische bedrijven die competitief zijn op mondiaal niveau. Deze ontwikkeling 

wordt bewerkstelligd door private-publieke samenwerkingen op vlak van onderzoek, 

opleiding en innovatie.  

- > 140 projecten 

- 150 technologische KMO’s geïntegreerd 

- Grote bedrijven en onderzoeksorganismen 

- 50-tal experimentele platformen 

- 300 leden  

- 75% industriële leiders in hun branche ( grote groepen, KMO’s,…) 

- 25%  academische partners 
- Budget van E 2,5 miljard voor onderzoek en innovatie tegen 2020 
- 1000 medewerkers ( zowel IRT als personeel van partners) 
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 
 
 

C) France Brevets 

 
- Soeverein fonds 
- Kader voor het beheer van intellectuele eigendom in Frankrijk 

 

Rol 

- Creëren van een portefeuille met brevetten, octrooien, patenten die voortkomen uit 
publiek en privaat onderzoek. 

- Een internationale aanwezigheid door een beleid van democratische licensing tegen 
aanvaardbare voorwaarden. 

- Industriële filialen: ontwikkeling van innovatieve KMO’s en ETI’s, consolidatie van 
strategische filialen van de toekomst 
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I..2.3. Duurzame ontwikkeling: overschakeling naar duurzame energie (3.850 miljoen euro)  

 

De omschakeling naar duurzame energie is een wereldwijde trend. Ook Frankrijk levert 

inspanningen om te investeren in de zoektocht naar duurzamere energiebronnen.  

 

A) Filière des énergies marines renouvelables (EMR):  
Met een zeegebied van ongeveer 11 miljoen km2 heeft Frankrijk één van de grootste 

potentiële maritieme energiebronnen ter beschikking. Om deze reden heeft de ministriële 

afdeling van maritieme duurzame energieën een brede waaier aan technologieën om deze 

natuurlijke bron te gebruiken, laten onderzoeken..  

1) Offshore windmolens: 
 De EMR focust hierbij niet enkel op de reeds bestaande windmolenparken die dicht 

 bij de kusten staan maar is ook een techniek van farshore aan het ontwikkelen. Farshore 

is het winnen van windenergie uit drijvende windmolens ver weg van de kust.  

2) Waterturbines:  
 Deze technologie zet de kinetische energieën van de waterstroming om in elektriciteit.  

3) Golfslagtechnologie:  
 Deze technologie zet de energie die vrijkomt bij golven om in elektriciteit.  

4) Thermodynamische installaties: 
 De installaties maken gebruik van de temperatuurverschillen tussen het oppervlaktewater 

en het dieptewater van de oceaan.  
 

B) Ondersteuning van de circulaire economie:  
Het onderdeel ‘circulaire economie’ heeft sinds 2011 een dertigtal projecten ondersteund. 

Projecten die de levenscyclus van producten, diensten, afval, materialen, water en energie 

verder willen sluiten. De uitdaging hierbij is om meer te doen met minder grondstoffen.  

C) Les Instituts pour la transition énergétique (ITE): 
De ITE zijn interdisciplinaire platformen op het gebied van duurzame energie. De instituten 

brengen industriëlen samen met publieke onderzoeksinstellingen om door publiek-private 

co-investeringen de krachten te bundelen en oplossingen te vinden voor de overgang naar 

duurzame energie.  

Deze samenwerking tussen alle actoren van de markt consolideert de ecosystemen die de 

‘Pôles de compétitivité’ vormen. Als instrument voor excellentie streven de instituten voor 

een groepering en versterking van de onderzoekscapaciteiten van een bepaalde sector.  

De ITU ondersteunen projecten vanaf ontwikkeling tot prototyping en helpen projecten 

om internationale bekendheid te verwerven en zich op nieuwe markten te profileren.  

De belangstelling van de ITU ligt hoofdzakelijk bij projecten die toekomstgericht zijn, met 

een positieve invloed op het klimaat.  
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

 

I..2.4. Digitale economie: de digitale revolutie begeleiden (3836 miljoen euro)  
 

De digitale revolutie is in een nieuw stadium aanbelandt. Waar er eerst sprake was van 

transformatie in de immateriële diensten en goederensector is er nu sprake van een complete 

revolutie in alle sectoren.  

Het PIA heeft vier doelstellingen om deze revolutie te begeleiden:  

1) Nieuwe spelers in de belangstelling brengen 

2) Technologische innovatie en het bevorderen van het gebruik  

3) Het publiek bestuur moderniseren  

4) Ondersteuning bieden voor het implementeren van supersnelle internetverbindingen in 
Frankrijk  

 

Volgende initiatieven moeten helpen om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

A) La French Tech: 
De start-ups van de digitale sector in Frankrijk vormen een dynamisch gegeven waarvan de 

naambekendheid van French Tech het perfecte voorbeeld is.  

Het PIA biedt aan dergelijke actoren een hefboom als accelerator. Op deze manier kunnen 

deze spelers een grote ambitie tonen in ieder financieringsstadium.  
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De French Tech bestaat uit een netwerk van metropolen die een ecosysteem vormen voor 

jonge Franse start-ups op hun grondgebied. Sommige van deze metropolen hebben zich 

gespecialiseerd in een bepaalde sector (zie figuur).  

Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

De organisatie heeft verschillende rollen:  

1) Samenbrengen: 
a) de French Tech Metropolen: 
b) Het doel van de labeling van de Franse metropolen is om van het volledige land een 

accelerator te maken voor veelbelovende start-ups. Hiervoor biedt men een netwerk 
van aantrekkelijke stedelijke ecosystemen aan die alle nodige elementen hebben om 
aan de noden en behoeftes van ondernemers, investeerders en buitenlandse talenten 
te voldoen. 

2) Accelerator:  
a) Fonds French Tech environnement:  
Als accelerator, is de rol van de French Tech om bestaande start-ups te voorzien van 

diensten en infrastructuur die hen kunnen helpen om hun onderneming naar een niveau 

hoger te tillen. Deze diensten kunnen financieel zijn maar kunnen ook bestaan uit 

mentorships, enzovoort. 

Het fonds beschikt over 200 miljoen euro aan middelen die verkregen werden door middel 

van het PIA. Het fonds investeert echter niet rechtstreeks in start-ups maar wel in 

structuren en initiatieven die als accelerator dienen voor de jonge ondernemingen.  

b) French Tech Beurs 
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Een beurs voor personen die een start-up willen creëren of een start-up hebben die jonger 

is dan één jaar en in Frankrijk gevestigd is. 

c) Le Pass French Tech:  
Deze ‘pass’ is gericht op de start-ups die een exponentiële groei doormaken. Om de 

ondernemingen bij te staan bij de uitzonderlijk snelle groei, verbinden grote spelers er zich 

toe om deze bij te staan met raad en daad op maat voor deze scale-ups. Verder krijgen 

deze ‘grote ondernemingen van de toekomst’ ook meer ondersteuning bij het ophalen van 

kapitaal. Volgende afbeelding toont de operatoren van de pass: 

Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

3) Aantrekkelijker maken van de Franse markt: 
a) Plateforme d’attractivité:  
Dit platform beschikt over 15 miljoen euro aan middelen om de French Tech internationale 

bekendheid te geven. Deze bekendheid wordt gecreëerd aan de hand van twee 

instrumenten:  

- financiële en mediasteun voor privé-initiatieven die tot doel hebben om de French Tech 
op het internationaal toneel te promoten. 

- De French Tech missie (onder het ministerie van Economie) en Business France hebben 
een eigen promotie door bijvoorbeeld internationale ambassadeurs te laten deelnemen 
aan grote internationale evenementen. 
 

b) French Tech Ticket:  
Het French Tech ticket is een programma om buitenlandse ondernemers aan te trekken 

die in Frankrijk een start-up willen opstarten. Deze internationale entrepreneurs bieden de 

kans om aan culturele expansie te doen en mogelijke internationale groei in de hand te 

werken.  
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De gekozen deelnemers kunnen op verschillende voordelen rekenen: 

- 25.000 euro prijzengeld per persoon 
- versnelde procedure om in het land te verblijven 
- een administratieve helpdesk  
- Paris Landing pack  
- Verblijf in één van de French Tech-hubs incubatoren:  
Deze hubs zijn ecosystemen voor Franse start-ups die zich willen ontwikkelen op de 

desbetreffende markten en bestaan uit ondernemers, investeerders en lokale media.  

 
Afbeelding : www.lafrenchtech.com 

B) Wedstrijden: 
Verschillende initiatieven bieden kansen aan start-ups om hun kunnen tentoon te stellen:  

Concours d’innovation numérique:  

Een wedstrijd die is opgestart in 2015, om nieuwe, baanbrekende producten of diensten te 

ondersteunen. Deze nieuwe producten en diensten worden hoofdzakelijk door start-ups 

aangeboden. De verkozen projecten maken kans op subsidies en leningen gaande van 250.000 

euro tot 1,5 miljoen euro.  

Challenges ‘Big data’: 

Deze uitdagingen werden gelanceerd door enkele grote bedrijven die databases waarover ze 

beschikken openbaar hebben gemaakt en hieraan een uitdaging hebben gekoppeld om deze 

gegevens te valoriseren aan de hand van een nieuwe dienst of product.  

 

C) Fondsen: 
a) Le fonds Ambition Amorçage Angels (fonds 3A): 
- sinds 2015 door BPI France  
- 50 miljoen euro 
- Dekt de investeringen van business angels of doet een co-investering 
- Richt zich op start-ups in de kritieke ontwikkelingsfase 
b) Le fonds Ambition numérique (FAN): 
- gericht op reeds ‘gevestigde’ start-ups 
c) Le fonds French Tech accélération: 
- 200 miljoen euro 
- BPI France 
- Investeert in acceleratoren 
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D) Projectoproepen: 
De projectvragen rond R&D op vlak van technologie en digitale toepassingen die eind 2014 

werd gelanceerd hebben het mogelijk gemaakt om 19 projecten te selecteren die werden 

gesteund voor een waarde van meer dan 50 miljoen euro.  

Eind 2015 volgde een tweede oproep ‘Grand défis du numérique’. Deze oproep richt zich op 

ambitieuze projecten die antwoorden bieden op de nieuwe uitdagingen die de digitale 

revolutie met zich meebrengen. (cyberveiligheid, big data analyse, …) 

 

E) Digitale transformatie van de publieke sector 
a) e-Fran: 

- Oproep naar projecten om de publieke sector (onderwijs) te digitaliseren  
- 30 miljoen euro 
- bottom-up initiatieven 

b) VITAM: 
- digitalisering van de archieven 

c) Cloudoplossingen 
- infrastructuren aanpassen om gebruik te maken van cloudoplossingen om gegevens 

op te slaan en te verwerken.  
d) Vereenvoudiging sociale administratie 

- vereenvoudiging voor ondernemingen om sociale bijdragen aan te geven 
 

F) Plan très haut débit 
De Franse overheid heeft als doelstelling om tegen 2020 van de gezinnen in Frankrijk te 

voorzien van een hogesnelheidsinternetverbinding (glasvezelverbinding).  

 

Deze doelstelling wordt uitgewerkt aan de hand van 82 verschillende projecten in 95 

departementen. Voor de minder dichtbevolkte gebieden nemen publieke instanties de taak op 

zich om de verbindingen mogelijk te maken als aanvulling op de private initiatieven in de 

dichterbevolkte gebieden.  

 

Het PIA heeft 900 miljoen euro uitgetrokken om de overheidsinstellingen te subsidiëren bij het 

uitvoeren van deze taak.  

 

I..2.5. Industrie en mobiliteit ontwikkelen ( 13.672 miljoen euro)  

 

De Franse overheid wenst industriële filialen te moderniseren om de sectoren van transport, 

aeronautica en ruimtevaart te ondersteunen.  

 

A) Projectaanvragen 

Er werd één algemene vraag naar projecten gelanceerd:  

Action PIAVE (Projets industriels d’avenir):  

- De competitiviteit van de Franse industriële spelers verhogen op de internationale 
markten, door middel van R&D-projecten. 

- Gericht op projecten die de meeste perspectieven te bieden hebben op het vlak van 
economische meerwaarde en jobcreatie. 

Verder werden ook enkele thematische projectaanvragen opengesteld:  

- Industrie du futur  
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- Compétitivité de la filière d’équipement des satellites composant les constellations LEO 
de nouvelle génération 

- Produits innovants pour une alimentation sûre, saine et durable- aliments fonctionnels 
et sur mesure 

- Nouveaux usages et nouveaux procédés du textile 
 

B) Leningen: ‘Usines du futur’: 
Doorheen PIA 1 & PIA 2 werden leningen op maat verleend aan KMO’s en grote bedrijven 

om zich te herpositioneren op de markt. Deze herpositioneringen werden mogelijk 

gemaakt door te investeren in robotica, digitale of groene productie.  

Volgende middelen werden vrijgemaakt voor deze leningen:  

- 340 miljoen euro voor groene leningen 
- 300 miljoen euro voor leningen om te investeren in robotica 
- 270 miljoen euro voor leningen om te industrialiseren 
- 300 miljoen euro voor leningen om te investeren in digitalisering 

 

C) Transitie naar efficiënter transport  
Het programma ‘Voertuigen en transport van de toekomst’ kreeg 1,04 miljard euro 

toegekend om de ontwikkeling van  innovatieve mobiliteitstechnieken te kunnen promoten. 

Hierbij gaat het om alle soorten mobiliteit: elektrische wagens, laadstations, 

goederenvervoer, treinvervoer, scheepvervoer,… 

 

1) Toekomstige wegvoertuigen ontwikkelen  
➢ projecten over voertuigintegratie, nieuwe technologieën, R&D, logistieke innovatie,… 

2) Spoortransport van de toekomst 
➢ TGV du futur (project) 
➢ Alstom Transport biedt een nieuwe generatie TGV’s aan 

3) Schepen van de toekomst 
➢ Navire du futur (project)  
➢ R&D om industrialiseerbare resultaten te bekomen 

 

D) Aeronautica 
Het PIA heeft een bedrag van 562 miljoen euro voorzien op het gebied van aeronautica. 

Hiermee heeft het programma de ontwikkeling van een nieuw Europees lanceerstation en 

van nieuwe telecommunicatiesatellieten meegefinancierd.  

Naar de toekomst toe (Horizon 2020) zullen satellieten op chemische, op elektrische 

stuwsystemen en een combinatie van beide soorten voortstuwingssystemen de markt 

innemen. Het PIA wil dan ook dat de Franse aeronauticabedrijven hun marktaandeel 

kunnen behouden en consolideren.  

E) Agro-voedingssector 
Projets agricoles et agroalimentaires d’avenir 

- 120 miljoen euro 
- door FranceAgriMer 
- verschillende projectoproepen rond innovatie en structurering in de agro-

voedingssector 
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-  

F) Projets structurants pour la compétitivité (PSPC) 
Structurele collectieve innovatie is de sleutel om groei te stimuleren in een land. Om dit 

domein te ondersteunen wordt aan structurele projecten voor competitiviteit een bedrag 

van 550 miljoen euro toegekend met als doel het ondersteunen van collaboratieve R&D-

projecten. 
 

G) Fondsen 
a) Le Fonds National d’Amorçage (FNA): 
- Sinds 2010 
- 600 miljoen euro 
- Jonge innovatieve ondernemingen 
- Heeft initiële hefboomdoelstellingen al overtroffen 
b) Le Fonds Société de projets industriels (SPI): 
- 700 miljoen euro 
- Financiering van ambitieuze projecten vereenvoudigen 
- Helpt bij het isoleren van risico’s bij het opstarten van zijprojecten die niet noodzakelijk 

tot de hoofdactiviteit van de partner behoren of bij samenwerkingen tussen bedrijven.  
c) Le Fonds Ecotechnologies: 
- 150 miljoen euro 
- Richt zich op projecten die gefinancierd zijn door (bijna) uitsluitend eigen middelen in 

ruil voor een minderheid van de aandelen van innoverende KMO’s (hoofdzakelijk in 
Frankrijk gevestigd en niet-beursgenoteerd) 

- 4 belangrijke thema’s: 
o Hernieuwbare energieën 
o Circulaire economie 
o Smart grids 
o Voertuigen van de toekomst 

 

I.2.6. Urbanisme en sociale cohesie verzoenen (1707 miljoen euro) 

A)  Ville de demain:  

- 668 miljoen euro  

- past binnen het Ecocité-programma 

- ondersteunt duurzame projecten in steden 

- ondersteunt de overgang naar ecologie 

- nadruk op ondersteuning van projecten die een innoverende, integrerende visie op 
transport, mobiliteit, energiebeheer en stedelijke organisatie hebben 
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

B)  Milieuprestaties en -innovatie van de stedelijke vernieuwing: 
- 71 miljoen euro  

- aantrekkelijkheid van de buurten verhogen 

- levenskwaliteit verbeteren voor inwoners 

 

C)   Territoriale geïntegreerde projecten voor energietransitie: 

- Juni 2015  

- 40 miljoen euro 

- gericht op  kmo’s die in de ‘territoires’ liggen die tot laureaat zijn uitgeroepen als  

Territoires à énergie positive pour la croissance verte’ 
- Leningen vanaf 300.000 euro en tot maximum 50% van het nodige bedrag. 
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I..2.7. Het slagen in de vorming en opleiding van professionelen (576 miljoen euro) 

 

- voorbereiden op de jobs van de toekomst 
- Nieuwe opleidingen die voorbereiden op de jobs van de toekomst 
- 450 miljoen euro om het ‘duaal’ leren te moderniseren 
- 200 miljoen om verblijfplaatsen te creëren dicht bij onderwijsinstellingen 

Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

I..2.8. Ondersteuning bieden ten voordele van solidariteit en opvoeding (840 miljoen euro) 

 

A)  ontwikkeling van de wetenschappelijke, technologische en industriële cultuur 2010-2020: 

- 100 miljoen euro subsidies 
- promotie bij jongeren aangaande bovengenoemde sectoren 
- Internats d’excellence ( 400 miljoen euro)  
- Internats de la réussite 2014-2024 (138 miljoen euro)  
 

B) Sociale en solidaire economie: 

- 100 miljoen euro 
- versterking van de rol van de actoren in deze sector 
- socio-ecologische quotering van alle investeringen 
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

 
II Toepassen van het ‘Plan Juncker’ in Frankrijk 

 

Wat?  

Het Plan Juncker 15 is ontstaan uit een samenwerking tussen de Europese Commissie en de 

Europese Investeringsbank (EIB). Samen vormden beide organen het ‘European Fund for Strategic 

Investment’ (EFSI).  

Het fonds beschikt over 315 miljard euro aan middelen om te investeren in innovatieve projecten. 

Tot op heden hebben 9 lidstaten zich ertoe verbonden om te co-financieren. 

Rol: 

De EFSI is gericht op projecten die moeilijk aan middelen geraken op de gewone financiële 

markten. ( bijvoorbeeld : innovatieve projecten met risicodekking) 

Er zijn 2 mogelijke scenario’s: 

1) Projecten van grote bedrijven: 
a. Projecten die slaan op infrastructuur en strategische projecten 
b. > 25.000.000 euro investering nodig 
c. zich aanmelden gebeurt rechtstreeks bij de Europese Investeringsbank 

75% van het budget (315 miljard) gaat naar dergelijke projecten.  

                                                           
15  Investeringsplan voor Europa (sinds 2015) om de investeringen in de Europese Unie te relanceren 
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2) Projecten van KMO’s: 
a. Krijgen middelen via tussenpersonen (bank, durfkapitaal,….) 

25% van het budget (315 miljard)  gaat naar dergelijke initiatieven. 

Voorbeeld : 

Frankrijk is één van de grootste uitwerkers van het Juncker Plan samen met Italië. Een voorbeeld 

van een project is: in 40.000 huizen en flats investeringen steunen voor energie-efficiënte 

initiatieven, dit project kostte meer dan 400 miljoen euro. 

 

Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 

Verschil tussen PIA en het Juncker Plan  

Beide programma’s lijken identiek maar toch is er een belangrijk verschil:  

- PIA focust op baanbrekende, disruptieve innovatie en neemt meer risico door ook ‘jonge 
innovaties’ te steunen. 

- Plan Juncker focust zich op innovatieve ideeën die toch al enige geloofwaardigheid of 
‘volwassenheid’ hebben verworven. (bijvoorbeeld zonnepanelen,…) Het Juncker plan is dan 
ook de perfecte aanvulling op het PIA. De innovaties die uit het PIA initiatief voortkomen 
kunnen verder verspreid worden aan de hand van de hulp van het Juncker plan. 

 

III)  Expert omtrent publieke investeringen : 
 
- permanente inventaris en organisatie van onafhankelijke tegen-expertises. 
- Analyse van het innovatieve, ecologische aspect van publieke investeringen. 
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Afbeelding 2: CGI, Rapport d'activité 2015 
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Afbeelding : CGI, Rapport d'activité 2015 
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4.3.2  Pôles de compétitivité 

De ‘pôles de compétitivité’  zijn gespecialiseerde, thematische centra die regiogebonden zijn. Deze 

polen brengen kleine, middelgrote en grote bedrijven, onderzoekscentra en onderwijscentra 

samen die actief zijn rond hetzelfde thema.  

Het doel van de ‘pôles de compétitivité’ is om een synergie te creëren tussen de verschillende 

actoren uit een sector, om de internationale competitiviteit van deze spelers te verhogen en om 

onderzoek en industrie dichter bij elkaar te brengen.  

Deze polen werden ontwikkeld met het oog op subsidiëring en steun door de overheid voor de 

sectoren die innoveren, groei zullen brengen in de toekomst en daarmee ook jobcreatie mogelijk 

zullen maken. De polen worden gefinancierd door ‘des fonds unique interministériel’. 

Op dit ogenblik zijn er 71 erkende polen: 

 

Afbeelding : www.competititvite.gouv.Fr 
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Op de website van de Franse overheid kan men de verschillende competitiviteitspolen terugvinden  

per thema of per territorium met telkens een infofiche. 

• Link (algemeen): http://www.competitivite.gouv.fr  

• Link (alle polen, per thema, per territoire): http://www.competitivite.gouv.fr/identifier-un-

pole/annuaire-des-poles-20.html 

 

4.3.3 Pôles de compétitivité en PIA 

De ‘pôles de compétitivité’  spelen een cruciale rol in verschillende initiatieven van het PIA. Op de 

site van de polen kan men telkens de implicaties van de polen binnen de projecten van het PIA 

raadplegen.  

1) Ontwikkeling van de IRT:  

De polen labelen de projecten die voortkomen uit de IRT. Als de projecten eenmaal 

geconventioneerd zijn begeleiden de polen deze IRT-projecten door ze te helpen ontwikkelen. Ook 

kunnen de polen verschillende taken van deze projecten overnemen van het IRT in de vorm van 

prestaties.   

2) Ontwikkeling van de ITE:  

De polen spelen een belangrijke rol bij het opstarten van de ITE en bij het feitelijk werk van de ITE 

(IEED): 

a) De polen zullen eerst en vooral de projecten zelf kunnen initiëren. 

b) Ten tweede zullen de polen deelnemen aan het ontwikkelen van deze projecten.  

Hierbij zijn twee taken uiterst belangrijk: 

-  Identificatie van sleuteltechnologieën en markten die het project zullen nodig 

hebben of zullen moeten betreden 

-  Dynamische omgeving voor innovatie creëren voor de projecten 

c) Opvolgen van de verschillende actoren van de projecten zodat een maximale 

competitiviteit wordt bereikt. 

d) De projecten structureren 

 
3) Oprichting ‘Plateformes mutualisées d’innovation’ 
De polen waren de stuwende kracht achter het formuleren en ontwikkelen van de 

platformprojecten. Ze hebben de geïnteresseerde partijen (kmo’s, grote bedrijven, ...) 

samengebracht om het project zoveel mogelijk slagkracht te bieden. 

4) Projets structurants de R&D 
De polen hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij deze projecten:  

- De polen labelen de meerderheid van de structurele R&D-projecten. Op die manier 
verzekeren ze de robuustheid van het project en de deelnemende actoren. De polen houden 
ook toezicht om de efficiëntie van de projecten te monitoren.  

- Voor de gelabelde projecten brengen ze actoren samen die het project kunnen 
vooruithelpen. Hierbij gaat men soms interdisciplinair te werk. 

  

http://www.competitivite.gouv.fr/
http://www.competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html
http://www.competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html
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Verder spelen de ‘pôles de compétitivité’  (in mindere mate) een belangrijke rol bij volgende 

projecten uit het PIA: 

1) ‘les laboratoires d’excellence’ 
2) ‘les équipements d’excellence’ 
3) ‘Les SATT’ 
4) ‘France Brevets’ 
5) ‘les mesures sectorielles’ 
6) ‘Le fonds d’amorçage’ 
7) ‘Le renforcement des instituts Carnot’ 
8) ‘Les initiatives ou campus d’excellence’ 
9) ‘‘Les instituts hospito-universitaires’ 
10) ‘Les prêts verts’ 

 
Om de specifieke rol van de polen bij deze projecten te kennen kan men op de site van de overheid 

terecht. 

• Link: http://www.competitivite.gouv.fr > Politique des pôles > Les investissements d’avenir 
> klikken op gewenste project  

 

4.3.4 Pôles d’excellence 

A) EuraTechnologies  

Is een ‘Pôle de d’excellence’ rond informatie en communicatietechnologie van de metropool Rijsel. 

Dit technologiepark van 150 000 m2 groepeert actoren uit de onderzoekswereld, het hoger 

onderwijs en het bedrijfsleven (start-ups, KMO’s, grote ondernemingen,…). Het doel van 

EuraTechnologies is de ontwikkeling van ICT in de hand te werken door te fungeren als 

ontmoetingsplaats van de verschillende spelers uit de sector. EuraTechnologies biedt verschillende 

diensten, aan haar leden aan:  

- Creatie (incubator voor nieuwe projecten) 
- Internationale ontwikkeling van bedrijven 
- Evenementen (aanbieden locatie) 
- Visioconference (videoconferentieruimte aanwezig) 
- Business accelerator 
- Internationaal onthaal (voor buitenlandse bedrijven die de Franse markt willen veroveren) 
- Opleidingen 
- Co-workingruimte (Parijs) 
- Hôtel d’entreprises: ecosysteem van ondernemingen actief in de ICT 
- R&D 

 
Op de site kan men ook de bedrijven terugvinden die lid zijn van deze groepering ( > les entreprises 

> annuaire des entreprises). 

• Link: http://www.euratechnologies.com  
 

B)   Vallée de l’Energie 

Strategische pool gelegen in de regio Franche-Comté waar onderzoek wordt gedaan naar 

oplossingen rond transport en energie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het ‘Institut de 

Recherche sur les Transports, l’Energie et la Société (IRTES)’ 

• Link (algemeen): http://www.vallee-energie.com 
 

C)  Pôle d’excellence régional en éco-technologies et éco-entreprises 

Deze pool bestaat sinds 2009 en situeert zich in de buurt van Lille. De rollen van de pool zijn:  

http://www.competitivite.gouv.fr/
http://www.euratechnologies.com/
http://www.vallee-energie.com/
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- Mobiliseren van expertise en middelen voor onderzoek, overdracht van technologie voor 
internationale ontwikkeling. 

- Streven naar erkenning voor eco-bedrijven en eco-technologieën in Frankrijk en in Europa 
- Eco-clusters buiten de eigen regio helpen ontwikkelen, helpen groeien. 

• Link (algemeen): http://www.cd2e.com  

 

D)   Pôle d’excellence Sciences et Technologies de l’information et de la communication 

De pool is gelegen in Brest, een industriële en wetenschappelijke bijdrager op het vlak van:  

- Digitale communicatie 
- Datamanagement 
- Virtuele realiteit 

• Link (algemeen) : http://www.tech-brest-iroise.fr/Nos-adh%C3%A9rents-VIRTUALYS-2405-
7685-0-0.html  

 

4.3.5 Clusters 16 

A)  Cluster CN&CS 

De Cluster CN&CS (‘Cluster Confiance Numérique et Cybersécurité’) is de cluster die ondernemingen 

groepeert die producten rond cyberveiligheid ontwikkelen/verkopen in de regio Hauts-de-France. 

Deze cluster ondersteunt de ontwikkeling van EuraTechnologies en sensibiliseert rond het 

onderwerp van cybersecurity.  

 

B)  Le Clust’R Numérique: Digital& Software in Rhône-Alpes 

De ‘Clust’R’  brengt 260 spelers samen van de software-en digitale sector in Rhône-Alpes. De cluster 

werkt samen met verschillende private en institutionele partners waaronder de stad Lyon.  

• Link (algemeen): http://www.leclustr.org  

 

C)  Numélink: The creative IT-cluster 

Numélink is een cluster van IT bedrijven in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. De cluster bestaat uit 

meer dan driehonderd bedrijven en academische partners die actief zijn rond het thema van IT. 

De missie van de cluster is om de prestaties van haar leden op alle mogelijke manieren te 

verbeteren.  

• Link (algemeen): http://www.numelink.com 

 

D)  Indura 

Indura is een cluster die zich in de regio Rhône-Alpes situeert. De cluster brengt 91 economische 

spelers samen die actief zijn rond de onderwerpen ‘infrastructuur’ en ‘energie’. De missie van deze 

organisatie is bouwen aan duurzame infrastructuren die voldoen aan de noden van de toekomst. 

Deze doelstelling willen ze verwezenlijken door onderzoek te verrichten en te innoveren.  

• Link (algemeen): http://www.indura.fr/indura/  

  

                                                           
16  Zie begrippenlijst 

http://www.cd2e.com/
http://www.tech-brest-iroise.fr/Nos-adh%C3%A9rents-VIRTUALYS-2405-7685-0-0.html
http://www.tech-brest-iroise.fr/Nos-adh%C3%A9rents-VIRTUALYS-2405-7685-0-0.html
http://www.leclustr.org/
http://www.numelink.com/
http://www.indura.fr/indura/
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5. Databanken & statistieken 

 

5.1 Clusterobservatory 

 

Een site die handig is om alle soorten opzoekingswerk te verrichten. Men kan er organisaties 

terugvinden per regio, per sector, per interessegebied. Een handig instrument om snel aan 

adressen en namen van organisaties te komen maar ook om algemene data op te zoeken van een 

land of regio. Zeer handig in gebruik: aanvinken van gezochte sector, gezochte soort organisatie 

en doelgebied, daarna verkrijgt men een geografische afbeelding met de aanduiding van de 

organisaties en de locatie.  

Verschillende beschikbare diensten zijn: 

- cluster mapping 
- organisatie mapping 
- regionale informatie mapping 
- alfabetische lijst van organisaties 
- alfabetische lijst van clusters  
- Lijst van bovenstaande per land/regio 
• Link: http://www.clusterobservatory.eu/index.html  

 

5.2 Eurostat 

 

Site van de Europese Commissie met allerhande gegevens over inwoners van een land. In dit geval 

gaat het over e-commerce, het gebruik van internet, toegang tot internet, enzovoort. 

• http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

 

6 Evenementen-beurzen 

➢ Smart City + Smart Grid – Parijs (http://www.smartgrid-smartcity.com/) 

 Beurs over smart cities en smart gebieden, duurzaamheid en connectiviteit.  

➢ Innovative City - Nice (https://www.innovative-city.com/)  

 Ontmoetingsdagen met sprekers en standhouders actief op de Smart City-markt. 

 Verschillende belangrijke nationale en internationale bedrijven zijn aanwezig 

 alsook sprekers uit de publieke sector. 

➢ SmartEnergies – Parijs (https://www.smart-energies-expo.com/)  

➢ SIDO  - Lyon (www.sido-event.com ) 
 Beurs over IoT, Smart Cities,… waar verschillende actoren aanwezig zijn zoals Europese 

 instellingen, publieke overheden alsook private, innovatieve bedrijven. Ook op dit 

 evenement worden themadebatten verzorgd en zijn er standhouders. 

➢ Smart Industries – Parijs (www.smart-industries.fr ) 
 Ontmoetingsplaats voor opdrachtgevers en start ups. Conferenties rond ‘de industrie van 

 de toekomst’. 

Jaarlijks worden in verschillende steden /fora en conferenties rond Smart Cities georganiseerd, 

maar het zijn geen ‘vaste’ events die jaarlijks terugkomen.   

http://www.clusterobservatory.eu/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://www.smartgrid-smartcity.com/
https://www.innovative-city.com/
https://www.smart-energies-expo.com/
http://www.sido-event.com/
http://www.smart-industries.fr/
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7 Begrippenlijst 
 

Open Data is de verzamelnaam voor gegevens die voor iedereen vrij toegankelijk zijn via internet. 

Open Data stimuleren de economie en de maatschappij doordat iedereen nieuwe toepassingen 

kan verzinnen en bestaande toepassingen kan verbeteren door het toevoegen van nieuwe 

functionaliteiten of het verrijken van bestaande gegevens. In het geval van open overheidsdata 

draagt het daarnaast bij aan de behoefte van de burger om een transparantere overheid te krijgen. 

(Hees, 2015) 

Smart Grid is een intelligent energienet: een energienet waaraan een meet- en regelsysteem is 

toegevoegd. Hiermee kan vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden 

afgestemd. Wanneer bijvoorbeeld een huis een energieoverschot heeft, dan kan de overgebleven 

energie doorgesluisd worden naar andere woningen in de buurt. (Redactie Energie Overheid, 2013) 

R&D (Research and Development) Systematisch activiteiten combineren waarbij gevorderd 

onderzoek wordt verricht met als doel het verwerven van nieuwe kennis of het realiseren van 

nieuwe ontdekkingen (Business dictionary, 2016) 

Pôles de compétitivité  Een   competitiviteitspool   is   een   in Frankrijk ontwikkelde organisatie. 

Deze pool verzamelt actoren zoals KMO’s, grote bedrijven, researchcentra rond specifieke sectoren 

in nauwe samenwerking met lokale en regionale overheden. (République française, 2015) 

Horizon 2020 is het programma van de Europese Unie om innovativiteit en jobcreatie te stimuleren 

binnen de Europese Unie. (Europese Commissie 2012) 

Living labs zijn bottom-up, open innovatie ecosystemen gebaseerd op systematische co-creatie 

door de deelnemers/inwoners. (European network of Living Labs, 2016) 

Cluster, ook wel industrieel district genoemd, is een geografische locatie of regio waarin een groep 

bedrijven en andere instanties (zoals universiteiten) binnen een bepaald vakgebied bij elkaar in de 

buurt gevestigd zijn 
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9 Bijlagen 
 

9.1 De gerealiseerde of lopende projecten in 25 Franse steden 

Aix-en-Provence 
• Réalisé : Formations au numérique, e-administration, plateforme participative, points d'accès 

publics à Internet.  
 

Angers Loire Métropole 
• Réalisé : e-Administration, école numérique, fablab,  open data portail numérique, smart grids, Wifi 

linéaire public. 

Béthune 
• Réalisé : Formations au numérique,  e-administration, plateforme participative, wifi linéaire public, 

collecte intelligente des déchets, parking connecté.          
• En cours : Construction de 29 logements connectés, développement de l'application Béthune dans 

ma poche, création d'un FabLab. 

Bordeaux Métropole 
• Réalisé : Mobilité intelligente, open data, Wifi linéaire public.    . 
• En cours : Depuis janvier 2016, Bordeaux fait partie du programme européen " Sharing Cities ", 

financé à hauteur de de 25 millions d'euros sur 5 ans pour construire des démonstrateurs smart 
city dans les domaines de la mobilité électrique, de la rénovation énergétique de bâtiments et des 
smart grids.  Début 2018 , une expérimentation d'IoT public à l'échelle d'un quartier sera lancée  pour 
tester l'éclairage intelligent, la supervision de l'énergie des bâtiments publics, les bornes de recharges 
électriques de véhicules et les contrôles de la pollution atmosphérique. 

http://www.smart-cities.eu/
http://www.sido-event.com/
http://www.sido-event.com/
http://www.tuba-/
http://www.tuba-lyon.com/lyon-urban-data
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Brest Métropole 
• Réalisé : Formations au numérique, plateforme participative, points d'accès publics à Internet smart 

grids. 

Chartres 
• Réalisé : Eclairage public intelligent, mobilier urbain communicant, portail numérique, Wifi linéaire 

public. 

Communauté de l'agglomération havraise 
• Réalisé : Open data, e-administration, smart grids. 

Eurométropole de Strasbourg 
• Réalisé : Open data , plateforme participative, smart grids, Wifi linéaire public.     

Dijon Métropole 
• Réalisé : Eclairage public intelligent, feux tricolores connectés, stationnement intelligent.     
• En cours : Construction d'un poste de commandement centralisé assurant la gestion de l'éclairage 

public, des services de voiries, de l'énergie, des feux, ou encore de la vidéosurveillance. Opérationnel 
fin 2018. La métropole va aussi installer des capteurs de données environnementales et des 
dispositifs de géolocalisation sur sa flotte municipale. 

Grand Lyon 
• Réalisé : Navettes autonomes Navly, éco-quartier intelligent Confluence, bureau des temps, fablab, 

open data, Wifi linéaire public.     
• En cours : Nouvelle version de la plateforme d'open data accessible aux citoyens. 

Grenoble-Alpes Métropole 
• Réalisé : Open data, plateforme participative , smart grids. 
• En cours :  Construction d'un centre regroupant toutes les initiatives d'open innovation de la ville 

(ouverture en avril 2019). 

Issy-les-Moulineaux 
• Réalisé : Crowdsourcing, école numérique, portail et application numérique, smart grids, parking 

connecté. 
• En cours : Développement d'outils prédictifs en temps réel d'aide à la décision sur la circulation à 

partir de données de différentes sources (open data, capteurs, réseaux sociaux). Programme 
européen POLIVISU d'une durée de trois ans (depuis le 1er novembre 2017) impliquant une douzaine 
de partenaires de différents pays européens. 

Marseille 
• Réalisé : Ecole numérique, open data, smart grids, Wifi linéaire public, éco-quartier intelligent 

Smartseille. 

Métropole Européenne de Lille 
• Réalisé :  Démonstrateur à petite échelle, open data, portail numérique, smart grids, Wifi linéaire 

public. 

Métropole Nice Côte d'Azur 
• Réalisé : Open data, e-administration, smart city innovation center, Wifi linéaire public, smart grids, 

collecte de déchêts intelligente, plateforme participative.      
• En cours : Déploiement de capteurs à des fins de monitoring (gestion de l'énergie et de l'eau, qualité 

de l'air, bruit), création d'un prototype de plateforme de prévision des risques d’inondations 
fluviales. 

Montpellier Méditerranée Métropole 
• Réalisé : Open data, smart grids, maintenance prédictive.     
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Mulhouse 
• Réalisé : Chief Data Officer, plateforme participative, Wifi linéaire public.     

Nantes Métropole 
• Réalisé : Application mobile, Open data, Wifi linéaire public.     

Paris 
• Réalisé :  Chief Data Officer,  open data, plateforme participative, smart grids.  

Plaine Commune 
• Réalisé : Centre de prospective numérique (TerriNum), mobilier urbain communicant, plateforme 

participative. 

Rennes Métropole 
• Réalisé :  Open data, smart grids, maintenance prédictive 
• En cours : Mise en place d'un service public métropolitain de la donnée dans le but de partager des 

données relatives aux territoires avec les acteurs publics, privés et nationaux. 

Roubaix 
• Réalisé : Ecole numérique, e-administration, open data, plateforme participative, smart grids. 

Saint-Etienne Métropole 
• Réalisé : Fablab, e-administration, Mobilier urbain communicant, open data.    

Toulouse Métropole 
• Réalisé : Open data, plateforme participative, smart grids, système d'alerte pour les séniors, Wifi 

linéaire public. 

Valenciennes Métropole 
• Réalisé : Poste de commandement centralisé, vidéosurveillance intelligente, Wifi linéaire public.     

 

 

  



57 
Smart Cities in Frankrijk | december 2017 

9.2 Ondernomen stappen rond Open Data in de 20 grootste Franse steden 

 

Paris 
• Portail open data : https://opendata.paris.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 201, dont notamment celles de Vélib'. Les data en temps en temps réel du 

Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) seront ajoutées d'ici fin 2016. Autolib' le rejoindra 
rapidement. Les délégataires de services publics qui veulent renouveler leur contrat avec la Mairie de 
Paris sont désormais contraints à ouvrir leurs données. 

• Cas d'usage : l'application de calcul d'itinéraires multimodaux Citymapper utilise les données en temps 
réel de la RATP. La Mairie de Paris a développé une licence ODbL pour encadrer l'exploitation des data 
et travaille sur une foire aux questions destinée aux utilisateurs pour les aider à comprendre les 
contraintes juridiques. 

• Réalisation technique : OpenDataSoft depuis deux ans. 
• API : oui 
• Date de lancement : 2011 
• Responsable : Jean-Philippe Clément, Chief Data Officer de la Mairie de Paris 

 

Marseille 
• Portail open data : http://opendata.regionpaca.fr/ 
• Nombre de jeux de données : Marseille met ses data à disposition sur le portail créé par la région PACA. 

750 jeux y ont été ajoutés par les 40 collectivités partenaires. 
• Cas d'usages : L'app Rengo PACA utilise les données en temps réel des transports pour proposer des 

itinéraires multimodaux en temps réel. L'app Vamos a la playa croise les data du portail avec du 
crowdsourcing pour informer la population sur la qualité des eaux de baignade. 

• Réalisation technique : Ausy et Neogeo Technologies 
• API : non 
• Date de lancement : 2013 
• Responsable : Daniel Sperling, adjoint au maire en charge du numérique 

 

Lyon 
• Portail open data : http://data.grandlyon.com/ 
• Nombre de jeux de données : plus de 800, avec de nouveaux jeux ajoutés en moyenne tous les 15 jours. 

Les données en temps réel de Keolis, le transporteur local, de Vélov', le service de vélos en libre-service 
lyonnais géré par JCDecaux, et de l'opérateur de parking Q-Park sont notamment répertoriées. 

• Cas d'usages : le GPS multimodal Optimod'Lyon se base sur le portail open data du Grand Lyon tout 
comme les géants du calcul d'itinéraire Moovit et Transit. Des hackathons sont aussi régulièrement 
organisés. 

• Réalisation technique : Ausy et Neogeo. Un data scientist a aussi été recruté en novembre 2016. 
• API : oui, pour 99% des données. Le Grand Lyon est en train de refonder ses licences de réutilisation, 

qui protègent les data confiées par des acteurs privés. Outre cette "licence libre", il existe actuellement 
une "licence engagée" qui oblige les réutilisateurs à s'authentifier, avec un contrôle du Grand Lyon sur 
leurs usages, et une "licence associée" pour les données qui concernent des secteurs où il y a des risques 
de monopole, notamment sur les données de transport, qui peut imposer une redevance pour les plus 
gros réutilisateurs. 

• Date de lancement : 2011 
• Responsable : Nathalie Vernus-Prost, Chief Data Officer du Grand Lyon  

  

https://opendata.paris.fr/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199029-service-public-definition-traduction/
http://opendata.regionpaca.fr/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-du-marketing/1198159-crowdsourcing-definition-traduction-et-synonymes/
http://data.grandlyon.com/
http://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1199561-data-scientist-salaire-formation-ecoles/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-du-marketing/1197997-monopole-definition-traduction/


58 
Smart Cities in Frankrijk | december 2017 

Toulouse 
• Portail open data : https://data.toulouse-metropole.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 250 bases de données sont ouvertes sur le portail de la métropole. La 

métropole toulousaine a mis en place un small business act qui recommande aux entreprises d'ouvrir 
leurs data et se dit plus sensible à celles qui se sont mises à l'open data pour ses contrats publics. 

• Cas d'usage : le service de covoiturage local Coovia s'appuie sur les données temps réel de Tisséo, le 
transporteur toulousain. 

• Réalisation technique : OpenDataSoft 
• API : oui 
• Date de lancement : 2011 
• Responsable : Bertrand Serp, vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'économie numérique 

et président de l'association Open Data France. 
 

Nice 
• Portail open data : http://opendata.nicecotedazur.org/ 
• Nombre de jeux de données : 165 jeux de données pour les utilisateurs non-inscrits. 20 jeux de données 

supplémentaires (dont 50% en temps réel) sont accessibles pour les utilisateurs authentifiés. Ces 
dernières sont sensibles selon la métropole, comme notamment la distribution de l'eau, dont les data 
proviennent de délégataires de service public et pourraient être réutilisées par la concurrence dans un 
appel d'offres. C'est aussi le cas pour les données du transporteur local Lignes d'Azur. 

• Cas d'usages : le calculateur d'itinéraires multimodaux Boogi a été lancé en octobre 2016 grâce à l'open 
data. Kinaxia l'utilise aussi pour proposer aux professionnels de l'immobilier d'évaluer le risque 
environnemental d'un logement par rapport à sa localisation. 

• Réalisation technique : Métropole Nice Côte d'Azur 
• API : oui 
• Date de lancement : 2014 
• Responsable : Alain Château, directeur du centre d'excellence (CENTREX) de la Métropole Nice Côte 

d'Azur 
 

Nantes 
• Portail open data : http://data.nantes.fr/ 
• Nombre de jeux de données : plus de 200, pour la ville de Nantes et toute la métropole (24 communes). 
• Cas d'usages : Zenbus utilise la géolocalisation en temps réel des bus et Statiophone indique en temps 

réel le nombre de places dans les parkings publics. Des hackathons et appels à projets sont aussi 
régulièrement lancés. 

• Réalisation technique : Smile, In Cite Solution et Data Publica 
• API : oui 
• Date de lancement : 2012 
• Responsable : Franckie Trichet, adjoint au maire en charge de l'innovation et du numérique 
 

Strasbourg 
L'Eurométropole de Strasbourg a lancé un appel à projets en 2013, mais sans succès. Le projet est 

aujourd'hui au point mort. 

 

Montpellier 
• Portail open data : http://data.montpellier3m.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 900. Les premiers sets de data en temps réel arriveront début 2017. 
• Cas d'usage : la start-up LKSpatialist l'utilise pour l'analyse de parcelles pour des projets immobiliers. 
• Réalisation technique : Montpellier Méditerranée Métropole 
• API : oui 
• Date de lancement : 2011 
• Responsable : Jérémie Valentin, chef de projet open data de Montpellier Méditerranée Métropole 

https://data.toulouse-metropole.fr/
http://opendata.nicecotedazur.org/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198689-concurrence-definition-traduction/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-du-marketing/1198133-appel-d-offres-definition-traduction/
http://data.nantes.fr/
http://www.journaldunet.com/business/dictionnaire-du-marketing/1198307-geolocalisation-definition-traduction-et-synonymes/
http://data.montpellier3m.fr/


59 
Smart Cities in Frankrijk | december 2017 

Bordeaux 
• Portail open data : https://data.bordeaux-metropole.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 150 
• Cas d'usage : depuis fin septembre 2016 l'app Bordeaux en poche utilise les données en open data pour 

informer les habitants sur les événements quartier par quartier. 
• Réalisation technique : Bordeaux Métropole 
• API : oui 
• Date de lancement : 2012. La ville et la métropole présenteront un nouveau portail mutualisé en 2017. 
• Responsable : Yann Mareschal, chargée de portefeuille projets à la direction de l'Innovation et de 

l'Aménagement Numérique de Bordeaux Métropole 
 

Lille 
• Portail open data : https://opendata.lillemetropole.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 57. Plus d'un centaine de sets sont attendus rapidement. Iléo, filiale de 

Veolia, vient d'installer un centre de supervision connecté à plus de 1 000 capteurs installés sur son 
réseau d'eau, compte notamment publier le volume d'eau facturé, le nombre d'abonnés et la 
consommation par commune prochainement. 

• Cas d'usages : le portail vient d'ouvrir, il n'y a donc pas encore de réutilisation. Geovelo, un calculateur 
d'itinéraires à vélo intéressé par les données sur les voies cyclables, et Handisco, qui a mis au point une 
canne connectée pour non-voyants, se sont renseignés et pourraient rapidement s'en servir. 

• Réalisation technique : OpenDataSoft 
• API : oui 
• Date de lancement : 2016 
• Responsable : Etienne Pichot-Damon, chargé de mission open data à la Métropole Européenne de Lille 
 

Rennes 
• Portail open data : https://data.rennesmetropole.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 300, ville et métropole comprises. Les données en temps réel des 

transports et de la fréquentation des bibliothèques sont notamment disponibles. 
• Cas d'usages : L'app RenCircul utilise les données sur les travaux en cours pour alimenter ses conseils 

d'aide à la conduite et l'app Y'A D Frites! accède aux menus des cantines scolaires pour informer les 
familles. 

• Réalisation technique : OpenDataSoft depuis 2016 
• API : oui 
• Date de lancement : 2010 
• Responsable : Bernadette Kessler, responsable du service Innovation Numérique de Rennes Métropole 
 

Reims 
Pas d'open data. 
 

Le Havre 
• Portail open data : https://data.agglo-lehavre.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 127, dont notamment les budgets, les archives municipales et bientôt l'état 

civil. Les data en temps réels des transports seront disponibles en 2017. 
• Cas d'usage : en 6 mois d'existence le portail n'a pas encore été mis à profit par une application. 
• Réalisation technique : Communauté d'Agglomération Havraise et la ville du Havre 
• API : non 
• Date de lancement : 2016 
• Responsable : Anthony Guérout, chef du service topographie à la Communauté de l'agglomération 

havraise 
 

https://data.bordeaux-metropole.fr/
https://opendata.lillemetropole.fr/
https://data.rennesmetropole.fr/
https://data.agglo-lehavre.fr/
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Saint-Etienne 
• Portail open data : en construction 
• Nombre de jeux de données : entre 100 et 150 à l'ouverture. La ville et la métropole travaillent 

depuis 2014 sur le big data territorial et son en train de faire l'inventaire des données qui pourront être 
ouvertes. Les données de transport seront fournies en temps réel par Transdev. 

• Cas d'usage : L'app locale spécialiste de l'information sur le trafic routier Moovizy se nourrira des data 
du portail. 

• Réalisation technique : Ville de Saint-Etienne. 
• API : non 
• Date de lancement : 2017 ou 2018 
• Responsable : Sébastien Valla, directeur des systèmes d'information de la ville de Saint-Etienne et de la 

métropole 
 

Toulon 
Pas d'open data. 
 

Grenoble 
• Portail open data : http://data.metropolegrenoble.fr/ 
• Nombre de jeux de données : 58, pour Grenoble et 49 communes avoisinantes. La métropole grenobloise 

travaille actuellement dans le cadre des projets smart city avec les distributeurs d'énergie pour qu'ils 
ouvrent leurs données. 

• Cas d'usage : Moovit l'utilise pour son calculateur d'itinéraires multimodaux. 
• Réalisation technique : Grenoble-Alpes Métropole, sur la plateforme open source Ckan 
• API : oui 
• Date de lancement : 2015 
• Responsable : Frederick Petit, chef de projet open data de Grenoble-Alpes Métropole 
 

Dijon 
Pas d'open data. 
 

Nîmes 
Pas d'open data. 
 

Angers 
• Portail open data : http://data.angers.fr/ 
• Nombre de jeux de données : Plus de 160. Une licence ODbL encadre l'exploitation des données. 
• Cas d'usages : La société de travaux publics Luc Durand s'appuie sur les données liées aux réseaux 

enterrés pour optimiser ses chantiers. Le développeur d'applications mobiles Playmoweb utilise aussi 
Data Angers. 

• Réalisation technique : Angers Loire Métropole et ville d'Angers, avec la solution open source Typo3. Une 
nouvelle version de la plateforme qui s'appuiera sur la solution OpenDataSoft est en cours de 
finalisation. Cette évolution s'accompagnera d'une mise à disposition de données sous format 
dynamique (API). 

• API : non 
• Date de lancement : 2013 
• Responsable : Constance Nebbula, conseillère municipale déléguée à l'économie numérique et à 

l'innovation 
 

Villeurbanne 
Rattachée au Grand Lyon. 

http://data.metropolegrenoble.fr/
http://data.angers.fr/
http://www.journaldunet.com/economie/services/1189782-les-strategies-open-data-des-20-plus-grandes-villes-francaises/#lyon
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

Datum van publicatie: december 2017 

 


