OP 31 DECEMBER 2010,
114,5 MILJOEN

INTERREG IV France – Wallonie - Vlaanderen

EUROPESE FINANCIERING
OM GRENZEN TE VERVAGEN ...

Sinds de start in 1990 van de INTERREG-programma’s ontwikkelden NoordFrankrijk, Wallonië en Vlaanderen tal van grensoverschrijdende initiatieven om
hun respectievelijke rijkdommen te valoriseren en het delen van competenties te
bevorderen.

Op 15 november 2007 keurde de Europese
Commissie het INTERREG IV-programma
France – Wallonie – Vlaanderen goed,
aldus toelatend aan ongeveer 10,5 miljoen
inwoners van de vijf betrokken regio’s de
concrete resultaten te zien van initiatieven

die
voortvloeien
uit
de
grensoverschrijdende
projecten
ter
bevordering
van
economie,
werkgelegenheid, onderzoek, duurzame
ontwikkeling, onderwijs, cultuur, toerisme,
dagelijks leven en rurale ontwikkeling.

Het budget van het programma bedraagt
276 miljoen euro, waarvan 50%
gefinancierd door de Europese Unie
(Europees
Fonds
voor
Regionale
Ontwikkeling) en het saldo door de
operatoren of de overheden.

Op 31 december 2010 hadden de
selectiecomités 142 projecten aanvaard die
mee door het EFRO worden gefinancierd,
voor een totaal van 114,5 miljoen euro, dat
is 83% van de beschikbare enveloppe voor
de periode 2007-2013.

HET PROGRAMMAGEBIED
Het INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen heeft
betrekking op :
 de Departementen Nord, Aisne, Ardennes, Pas-deCalais, Somme, Oise en Marne in Frankrijk,
 de Provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in
Wallonië,
 de Provincies Oost- en West-Vlaanderen in Vlaanderen.
In totaal vertegenwoordigt dit grensoverschrijdende gebied
een oppervlakte van 62.000 km².
Economisch gezien omvat deze regio zowel landbouwgebieden
als industriële en commerciële centra.
De voedingsindustrie, de textielnijverheid, de drukkerijsector en de hout- en metaalbewerking vormen de historische
pijlers van het economische leven in het gebied. Deze diversiteit maakt de rijkdom van deze grensoverschrijdende
ruimte tussen Brugge en Epernay.

DE INSTITUTIONELE PARTNERS

DE THEMATISCHE PRIORITEITEN

Cultuur en Toerisme
31,8%

Duurzame,
gecoördineerde en
geïntegreerde
ontwikkeling van de
leefomgeving
21,5%

Het grensoverschrijdend
dienstenaanbod
13,4%

De economische ontwikkeling
33,3%

Wallonië is de Beheersautoriteit van het
programma. Het coördineert de realisatie van de
grensoverschrijdende acties samen met :







de Prefecturen van de Regio’s Nord-Pas de
Calais, Picardie, Champagne-Ardenne,
de Regio’s Nord-Pas de Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne,
de Departementen Nord, Pas-de-Calais,
Aisne, Ardennes,
de Franse Gemeenschap van België,
de Vlaamse Overheid,
de Provincies West-Vlaanderen en OostVlaanderen.

DE PROJECTEN
Wat is het gemeenschappelijk punt tussen de oprichting van een vrij toegankelijke leeromgeving op Internet voor
Nederlands en Frans, het creëren van een culturele en artistieke grensoverschrijdende ruimte, de preventie en de
vermindering van de risico's in het uitgaansleven of nog het invoeren van een observatiepost van de landschappen?
Talrijke gevarieerde projecten, maar die allemaal hetzelfde bestaansrecht hebben: de samenwerking tussen Franse,
Waalse en Vlaamse instanties en teams.
De lijst van de aanvaarde projecten is te raadplegen op de website van het programma : WWW.INTERREG-FWVL.EU

STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA
Op 31 december 2010 is bijna 85% van het beschikbare budget voor het thema “economische ontwikkeling”, en
meer dan 86% voor het thema “toerisme en cultuur”, toegekend aan respectievelijk 48 en 38 projecten.
De budgetten van de thema’s “grensoverschrijdende diensten aan de bevolking” en “grensoverschrijdend beheer van
het gebied” zijn voor 77 en 73% beschikbaar gesteld, voor respectievelijk 23 en 30 projecten.
Programma INTERREG IV Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Situatie per prioriteit op 31.12.10
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ENKELE SLEUTELCIJFERS
Op 31 december 2010, heeft het INTERREG IV-programma Frankrijk Wallonië - Vlaanderen toegelaten om:

 875 arbeidsplaatsen te scheppen of te handhaven ;


Bijna 2.199 geïntegreerde grensoverschrijdende acties uit te
voeren betreffende de bescherming van de biodiversiteit ;



Bijna 1.196 gemeenschappelijke acties voor het beheer van
natuurgebieden op te zetten;



Bijna 5.580 bewustmakingsacties voor het milieu te ontwikkelen;



108 specifieke acties uit te voeren inzake gelijke kansen of voor
gediscrimineerde of kwetsbare groepen ;



Meer dan een honderdtal acties te ontwikkelen om de
tweetaligheid langs de grens te bevorderen, aldus meer dan
33.700 personen bereikend.

Operationeel Programma

DE EERSTE RESULTATEN…
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING
203 samenwerkingsverbanden tussen competentiecentra dankzij het Programma tot stand gebracht;
674 sensibiliseringsacties en 669 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd;
94 gerealiseerde acties die de zone op internationale schaal promoten.

WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING
678 acties voor informatie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
430 grensoverschrijdende opleidingssessies.

TOERISTISCHE ONTWIKKELING
151 specifieke acties die tot doel hadden een gestructureerd aanbod aan grensoverschrijdende toeristische
producten tot stand te brengen;
199 promotieacties van de zone.

CULTUUR
meer dan 1.900 culturele acties, die gezamenlijk uitgevoerd werden;
526 acties die tot doel hadden de beroepsbekwaamheid van de professionals in de culturele sector te
verhogen (via uitwisselingen, samenwerking, …).

GEZONDHEID EN DAGELIJKS LEVEN
183 gerealiseerde acties die tot doel hadden het aanbod inzake gezondheidszorg te optimaliseren ;
bijna 360 uitgevoerde acties om het grensoverschrijdende burgerschap te stimuleren
(netwerkvorming van het verenigingsleven, …).

GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED EN VAN DE LEEFOMGEVING - MILIEU
290 acties over energiebesparing;
232 acties over het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke rijkdommen
(risicobeheer, landschapsparken, …);
373 geïntegreerde acties die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen;
32 acties tot bevordering van de productie van hernieuwbare energie;
60 acties inzake risicopreventie (overstromingen,…);
490 acties voor landschapsbescherming.

DE GRENSREGIO’S WORDEN BENADEELD DOOR HET

PRIORITEIT 1: DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE ZONE BEVORDEREN DANKZIJ EEN SAMENHANGENDE
EN GEÏNTEGREERDE GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK

BESTAAN VAN EEN GRENS DIE HUN ECONOMISCHE EN
INNOVATIEVE ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL BEPERKT.

HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK OM HET GRENSEFFECT
ZOVEEL MOGELIJK TE VERMINDEREN ZODAT DE
SAMENWERKINGSZONE

ZICH

OPTIMAAL

KAN

POSITIONEREN.

DEZE VASTSTELLING MAAKT HET MOGELIJK EEN
ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL TE IDENTIFICEREN DAT ZAL
KUNNEN STEUNEN OP DRIE INTERVENTIEDOMEINEN: DE
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE, DE
VALORISATIE VAN DE ECONOMISCHE IDENTITEIT EN DE
AANPASSING VAN DE ARBEIDSMARKT EN VAN DE
OPLEIDING.

Financiële gegevens
84,79% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
48 ondersteunde projecten
36,6 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
75,09 miljoen euro van totaal budget
Beoogde doelstellingen
Het grensoverschrijdende economische en innovatieve groeipotentieel stimuleren en
versterken
De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt
De economische identiteit van de grensoverschrijdende zone ontwikkelen en
internationaliseren bevorderen
Resultaten
1.346 onderzoekscentra/competentiecentra/ ondernemingen die opgenomen werden in
een grensoverschrijdend netwerk
128.532 gesensibiliseerde ondernemingen
13.356 geadviseerde ondernemingen
43.746 opgeleide personen
840.901 personen die geïnformeerd werden over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

CTE GO-KMO
IN HET KORT

OPERATOREN
Projectleider:
IDETA
Partners:
IEG, C.E.E.I. LME,
HD Gestion, BEP Namur,
IDELUX, IGRETEC,
CCI Grand Lille, METS,
CCI des Ardennes,
CCI de l’Aisne,
UNIZO ZWV, UNIZO INT. ,
POM West-Vlaanderen.

ACTIES
De betrekkingen tussen de KMO’s en KMI’s van Nord-Pas
de Calais, Aisne, Ardennes, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
en Wallonië stimuleren, door de totstandkoming van
grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden
te
bevorderen.
Die ondernemingen informeren, ze adviseren bij hun
ontwikkelingsprojecten door ze individuele begeleiding te
bieden en door grensoverschrijdende ontmoetingen te
organiseren waarbij good practises uitgewisseld worden en de
contacten tussen de bedrijven gestimuleerd worden.

RESULTATEN ...
Op de dag van de innovatie, I’Day, in
oktober 2010, kwamen een honderdtal
deelnemers bijeen die allemaal betrokken
zijn
bij
innovatie.
Er
waren
rondetafelgesprekken over 16 thema’s.
Meer dan 800 ondernemingen kregen
individuele begeleiding.
Op de ST²-dagen (Grensoverschrijdende
Technologische Oplossingen) kwamen 290
personen bijeen rond de thema’s
opensource en webmarketing. Daarnaast
hebben al 140 ondernemingen een beroep
gedaan op de ICT-begeleidingdienst.
Over het hele gebied verspreid werden
meer
dan
45
seminars
en
informatiebijeenkomsten
georganiseerd,
waarbij ongeveer 1200 personen uit 900
ondernemingen met elkaar in contact
konden komen en geïnformeerd werden
over grensoverschrijdende thema’s.
80 ondernemingen konden hun
knowhow demonstreren tijdens vijf salons
voor professionals.

FINANCIERING
Totale kosten: 4.517.951,83 €
EFRO-bijdrage: 2.140.400,03 €

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2011

WWW.CENTRE-TRANSFRONTALIER.ORG

Een dienst voor begeleiding van Kleine en
Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) die
hun commerciële activiteiten aan
weerskanten van de Frans-Belgische
grens wensen te ontwikkelen.

Innovation in the heart of Europe
IN HET KORT
Stimuleren en versterken van het
potentieel voor economische groei en
grensoverschrijdende innovatie in de
Euregio.

WWW.INNOVATIONEUROPE.EU

ACTIES
Het innovatienetwerk in de Euregio in kaart
brengen: inventariseren van de innovatie- en
competentiecentra e.d. en die informatie vervolgens
verspreiden.
Elke maand nieuwe producten of innoverende
diensten onder de aandacht brengen, via de website,
de media, reizende tentoonstellingen.
Bijstand verlenen aan de bedrijven in het kader
van nieuwe of bestaande grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten: partners vinden, de
samenwerking begeleiden, …

OPERATOREN
Projectleider:
VOKA
Partners:
Innovatiecentrum WestVlaanderen,
Nord France Innovation
Développement (NFID)

RESULTATEN ...
10 bedrijven werden geholpen bij het
aanknopen
van
grensoverschrijdende
betrekkingen met een competentiecentrum of
een onderneming.

FINANCIERING
Totale kosten: 567.360,76 €
EFRO-bijdrage: 289.811,86 €

DUUR
Van 01/10/2008 tot 30/09/2011

5 oproepen tot kandidaatstelling werden
georganiseerd; naar aanleiding daarvan werden
105 fiches over innoverende producten
ontvangen. 48 producten werden geselecteerd
en gepresenteerd op reizende tentoonstellingen
in West-Vlaanderen en Nord-Pas de Calais.
Er
werd
deelgenomen
aan
8
grensoverschrijdende evenementen op het
gebied van innovatie, bijvoorbeeld de Week van
de Innovatie in Marcq en Baroeul of
Design@Work2 in Kortrijk.
Uitgave van een tweetalige brochure (FR/NL)
over 17 innoverende producten uit de Euregio.
Creëren van een database van de
grensoverschrijdende competentiecentra in 3
talen (FR, NL, EN).

BLUESEL
IN HET KORT
Een gemeenschappelijk systeem voor de
selectie en het behoud van de runderrassen
Belgisch Wit-blauw en Bleue du Nord.
De rentabiliteit van de landbouwbedrijven
verhogen door de veestapel te verbeteren.
Creëren van een eigen image.

OPERATOREN
Projectleider:
Association wallonne de
l’Elevage

3 Regio’s, 2 landen, 1 ras: Blauw Dubbeldoel! Er wordt een
grensoverschrijdend programma voor behoud en selectie
opgezet; dit programma omvat o.a. het aanleggen van een
reservoir van gecertificeerde stieren voor de reproductie, de
genotypering van elitekoeien en de ondersteuning van de
productie van embryo’s uit die koeien.
Uitwerken van een gemeenschappelijk systeem voor de
controle van de prestaties en voor genetische evaluatie.
Grondige technische en economische studie van bedrijven
die hoofdzakelijk met Blauw Dubbeldoel werken, om het ras
beter te kunnen promoten.

RESULTATEN ...
De Belgische en Franse verzamelcentra hebben
ermee ingestemd om het sperma van de stieren
die door Bluesel worden voorgesteld, te winnen en
beschikbaar te stellen voor alle Vlaamse, Franse en
Waalse fokkers.
Via grensoverschrijdende genetische evaluatie
van de koeien kan de bouw en/of de genetische
waarde van Franse of Belgische koeien
gemakkelijk vergeleken worden.
Uit de gegevens van 16 Belgische en Franse
bedrijven blijkt dat de rentabiliteit van de
bedrijven die met Blauw Dubbeldoel werken,
vergelijkbaar is met die van bedrijven die met
andere melkkoeien werken.
De kwaliteit van de melk van Blauw
Dubbeldoel: er werden 3 Franse melkveebedrijven
geselecteerd om de kwaliteit van deze melk beter
te onderzoeken.
Proef met de fabricage van een kaas op basis
van melk van Blauw Dubbeldoel: een kaas met
grijsblauwe korst in de vorm van een leistenen
dakpan.
Communicatieacties
bedoeld
voor
de
landbouwsector
en
het
grote
publiek:
landbouwsalons, infoborden bij boerderijen…

FINANCIERING
Totale kosten: 865.193,56 €
EFRO-bijdrage: 413.987,00 €

DUUR
Van 01/07/2008 tot 30/06/2013

WWW.BLUESEL.EU

Partners:
Syndicat Mixte des Parcs
Naturels Régionaux du
Nord-Pas de Calais,
Maison de l’Elevage
du Nord,
Université de Liège –
Gembloux Agro-Bio Tech,
Institut de l’Elevage.

ACTIES

PRIORITEIT 2 : DE IDENTITEIT VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED ONTWIKKELEN EN PROMOTEN VIA CULTUUR EN TOERISME

DE

GEMEENSCHAPPELIJKE

GRENSOVERSCHRIJDENDE

IDENTITEIT KAN VOORAL ONTSTAAN UIT CULTURELE EN
TOERISTISCHE UITWISSELINGEN.

DE

CULTUUR,

HET

NATUURLANDSCHAPPEN

ERFGOED
ZIJN

NIET

EN

DE
ALLEEN

UITZONDERLIJKE TROEVEN OM BEVOLKINGSGROEPEN
VAN

BUITEN

TREKKEN.

DE

SAMENWERKINGSZONE

AAN

TE

ZE BEVORDEREN OOK NOG EENS DE

LEVENSKWALITEIT EN HET INTERNE IMAGO BINNEN DE
REGIO. EEN POSITIEF IMAGO VERGEMAKKELIJKT IMMERS
DE INTEGRATIE EN HET ONTSTAAN VAN HET GEVOEL DAT
MEN DEEL UITMAAKT VAN EEN AANTREKKELIJK GEBIED.

HET IS BOVENDIEN EEN BELANGRIJKE ONDERSTEUNENDE
FACTOR VOOR DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN
DE ZONE.

Financiële gegevens
86,1% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
38 ondersteunde projecten
35,6 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
82,8 miljoen euro van totaal budget

Beoogde doelstellingen
Een geïntegreerd toeristisch aanbod ontwikkelen en professionaliseren
Het grensoverschrijdende culturele erfgoed valoriseren en ontwikkelen

Resultaten
1.110.915 toeristen van over de grens die aan de toeristische activiteiten deelnemen
372.390 personen van over de grens die culturele manifestaties bezoeken
3.292 opgeleide /geadviseerde professionals (personen) in de toeristische en culturele sector

ICI

(Itinéraire de la culture industrielle –
Route van de industriecultuur)

IN HET KORT
Opwaardering van het industriële
erfgoed. Het publiek aansporen om kennis
te maken met dit erfgoed aan
weerskanten van de grens en het te leren
begrijpen.

OPERATOREN
Projectleider:
Parc d’Aventures
scientifiques (Pass)

Identificeren, bestuderen en in kaart brengen van het
erfgoed dat gelegen is langs de route van de industriecultuur.
Het erfgoed via de media bekend maken bij het grote
publiek; via diverse middelen de animatie van de route
verzorgen en de toeristische en culturele activiteit in het
gebied stimuleren.

RESULTATEN ...

Er werd een database van de interessante sites
gecreëerd.
Uitgave van een wegenkaart met illustraties en
commentaar, als hulpmiddel voor de gebruikers van
de route.
Er werd een GPS-gestuurd mobiel multimedia
tool ontwikkeld dat de bezoekers langs de diverse
sites gidst.
Op 3 sites wordt op hetzelfde tijdstip een
‘drieluiktentoonstelling’ gepresenteerd over mijnen industrielandschappen.
Er wordt voorzien in een programma van
evenementen waarop het publiek de gelegenheid
krijgt om de route te ontdekken, en dat gebaseerd is
op drie pijlers:
‘ICT-rendez-vous’, eenmalige
evenementen en Openmonumentendagen.
Ontmoetingen en uitwisselingen tussen de
mensen die aan weerskanten van de grens wonen
in het gebied van het grensoverschrijdende
mijnbekken, om het gevoel te versterken dat ze tot
een gemeenschappelijk gebied behoren.

FINANCIERING
Totale kosten: 1.793.653,94 €
EFRO-bijdrage: 770.781,62 €

DUUR
Van 01/01/2008 tot 30/06/2012

WWW.ICI-ITINERAIRE.EU

Partners:
Mission Bassin Minier du
Nord-Pas de Calais,
Ecomusée du Bois-du-Luc,
Le Bois du Cazier,
Musée d’Histoire Naturelle
de la ville de Lille,
Communauté
d’Agglomération d’Hénin
Carvin.

ACTIES

Toeristische valorisatie van de kust
IN HET KORT

West Kust - Vlaanderen - Côte d’Opale

De identiteit van het
grensoverschrijdende kustgebied
ontwikkelen en promoten via cultuur en
toerisme.

ACTIES

OPERATOREN

Tot stand brengen van een netwerk van professionals op
het gebied van de toeristische promotie van de kust, via
bijeenkomsten van de projectpartners met de pers, twee
maal per jaar, en via thematische educatieve excursies voor
de deskmedewerkers van de toeristische en culturele
voorzieningen.
Creëren van de visuele identiteit van het project: logo,
merk “Van kust tot kust – Kuststreek zonder grenzen”,
magazine “Van kust tot kust”, paraplustands, spandoeken,
gadgets, souvenirs,…
Verbeteren van het onthaal van personen met een
handicap via sensibilisering van de professionals van de
toeristische sector en via promotie van het label “Toerisme
en Handicap”.

RESULTATEN ...

FINANCIERING
Totale kosten: 1.379.910,28 €
EFRO-bijdrage: 698.742,01 €

DUUR
Van 01/01/2009 tot 31/12/2012

Projectleider:
Agence d’Urbanisme et de
développement de la Région
Flandre – Dunkerque.
Partners:
Westtoer,
Office Tourisme De Dunkerque
Dunes De Flandre,
Office Tourisme Gravelines/Les
Rives De l’Aa, ACMAPOR,
Communauté Urbaine de
Dunkerque, CCI De Dunkerque,
Comité Départemental du
Tourisme du Nord,
VVV Koksijde-Oostduinkerke –
S.I. Koksijde-Oostduinkerke
Westkans,
Association des Paralysés de
France.

Er werden 3 grensoverschrijdende educatieve
excursies georganiseerd rond de thema’s
hedendaagse kunst, maritiem erfgoed en natuur.
Een veertigtal personen namen eraan deel.
Deelname aan 3 toeristische
Utrecht, Brussel en Parijs.

beurzen:

Label “Toerisme en Handicap»:
* bezoeken aan toeristische voorzieningen
om ze (opnieuw) te beoordelen;
* meewerken aan de realisatie van fiches
die de toeristische spelers moeten sensibiliseren
voor handicaps en voor de toegankelijkheid van
toeristische en recreatieve voorzieningen.

OM DE BEVOLKINGEN HET GEVOEL ONTWIKKELEN DAT ZE

PRIORITEIT 3 : HET GEVOEL VERSTERKEN DAT MEN DEEL UITMAAKT VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBIED
DOOR HET AANBOD AAN GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN TE VERBETEREN EN TE VERGEMAKKELIJKEN
DIENSTEN TE VERBETEREN EN DE TOEGANG ERTOE TE VERGEMAKKELIJKEN

BIJ DIT GEBIED BEHOREN EN DAT ZE ZICH ERMEE
IDENTIFICEREN, IS HET NOODZAKELIJK OM INITIATIEVEN
TE ONTWIKKELEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET
DAGELIJKSE LEVEN VAN DE GRENSBEVOLKING, DOOR
HAAR DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM AAN BEIDE
KANTEN VAN DE GRENS GEBRUIK TE MAKEN VAN
BESTAANDE

OF

NIEUWE

GRENSOVERSCHRIJDENDE

DIENSTEN, DIE AANGEPAST ZIJN AAN DE BEHOEFTEN VAN
DIE BEVOLKING.

DE DYNAMIEK DIE ALDUS TOT STAND KOMT DOOR DE
NETWERKVORMING OF HET GEZAMENLIJKE GEBRUIK VAN
DIENSTEN, ZAL OOK BIJDRAGEN TOT DE TOENADERING
VAN DE BEVOLKING, TOT EEN BETERE WEDERZIJDSE
KENNIS

EN

TOT

DE

VERSTERKING

VAN

DE

GRENSOVERSCHRIJDENDE IDENTITEIT.

Financiële gegevens
77,6% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
25 ondersteunde projecten
13,5 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
24 miljoen euro van totaal budget
Beoogde doelstellingen
Het optimaliseren van de toegang tot de medische en sociale dienstverlening en
voorzieningen voor de grensbevolking
Het voeren van gemeenschappelijke en geïntegreerde acties met betrekking tot het
grensoverschrijdende dagelijkse leven
Resultaten
64.886 personen die gebruik maken van het aanbod aan grensoverschrijdende diensten
8.383.214 personen die gesensibiliseerd werden voor de grensoverschrijdende identiteit

TRANSACTUA

EEN 360°-VISIE BIEDEN OP DE EUROMETROPOOL

IN HET KORT
Een wekelijks magazine over de
grensoverschrijdende actualiteit

ACTIES
Creëren van een wekelijks rendez-vous met
informatie via de plaatselijke televisiezenders.
Een 13 minuten durende uitzending; het eerste
deel informeert over de gebeurtenissen die
plaatsvonden of de zaken waarover gediscussieerd
werd in de afgelopen week bij de buren, daarna
komen 3 sequenties van 2´00” en een gesprek van
5´ in de studio met een gast die op de actualiteit
ingaat.
Het einde van de uitzending bestaat uit een aantal
korte nieuwsberichten over de actualiteit in het
Eurodistrict.

OPERATOREN
Projectleider:
CHOQ
Partners:
CRRAV
VOKA

RESULTATEN ...
Sinds 2009 werden 81 tweetalige
TRANSACTUA-uitzendingen gerealiseerd voor
een publiek van ongeveer 3 miljoen inwoners.

FINANCIERING
Totale kosten: 949.178,61 €
EFRO-bijdrage: 482.304,11 €

DUUR
Van 01/01/2009 tot 31/12/2011

Via 240 sequenties werd het publiek beter
vertrouwd gemaakt met het leven en de
dagelijkse beslommeringen in de 3 gebieden
van de Eurometropool.
Tijdens de parlementsverkiezingen in
België werd een volkomen nieuwe formule
getest: een Franse journalist interviewde twee
belangrijke politici van de Euroregio.

Samenwerking tussen ziekenhuis en
op het vlak van sociaal-medische zorg
Flandre maritime – West-Vlaanderen

Versterken van de samenwerking
tussen ziekenhuizen op het vlak van
nucleaire geneeskunde, revalidatie,
spoedeisende hulp, opleiding van
studenten verpleegkunde, …

ACTIES

OPERATOREN
Projectleider:
Centre Hospitalier de
Dunkerque.
Partners:
Nucleridis Dunkerque,
Koningin Elisabeth Intituut,
Hôpital Maritime
Vancauwenberghe.

Follow-up van de haalbaarheidsstudie voor de
installatie van een PET-scantoestel in Duinkerke voor
Belgische patiënten en artsen.
Intensiveren van de contacten tussen de
hulpdiensten van het Centre Hospitalier de Dunkerque en
de Sint-Augustinuskliniek in Veurne.
Creëren zone waarin de toegang tot de
grensoverschrijdende
zorg
georganiseerd
is:
vereenvoudiging van de administratieve en financiële
aspecten van de opname van patiënten.
Ontwikkeling van samenwerking rond het aankopen
van gemeenschappelijke medische apparatuur.

RESULTATEN…
Een
PET-scanapparaat
voor
grensoverschrijdend gebruik zal geïnstalleerd
worden op de gelijkvloerse verdieping van
het Centre Hospitalier de Dunkerque.
Aankopen van hulpverleningsmateriaal
voor het uitvoeren van rampenoefeningen.
Sinds 2007 werd door meer dan 50
studenten stage gelopen.
130 taalopleidingen Frans en Nederlands
voor het ziekenhuispersoneel.
Organiseren van ontmoetingen tussen
medische teams, per specialiteit, om een
zone te creëren waarin de toegang tot de
grensoverschrijdende zorg georganiseerd is.

FINANCIERING
Totale kosten: 633.876,25 €
EFRO-bijdrage: 332.215,63 €

DUUR
Van 01/12/2007 tot 30/11/2012

OP WEG NAAR EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE GEZONDHEIDSZONE
FLANDRE MARITIME EN WEST-VLAANDEREN

IN HET KORT

APPORT
IN HET KORT
Een programma voor ondersteuning bij
de voorbereiding van de operationele
plannen inzake grensoverschrijdende
risico’s.

OPERATOREN

WWW.INTERREG-APPORT.EU

Projectleider:

ACTIES
Stand van zaken: nakijken en analyseren van de
nationale
regelgeving
rond
noodplanning,
ongevallenleer en verificatie van eventuele bestaande
grensoverschrijdende akkoorden.
Evaluatie van de risico’s en van de middelen om
de gevolgen ervan te beheersen: technologische
risico’s,
voorbeeldscenario’s
van
ongevallen,
risicokaart.

Régie provinciale autonome de
financement et de gestion des
services incendie du Hainaut.
Partners:
Province de Hainaut,
Etat-major de la zone de défense
Nord,
DREAL Nord-Pas de Calais,
Institut Scientifique de Service
Public,
Centre Informatique du Hainaut.

Overeenstemming van het grensoverschrijdende
onderdeel van de noodplannen: interface tussen de
regelgevingen en procedures die aan weerskanten van
de grens van toepassing zijn.

RESULTATEN…
Nadat de stand van zaken is opgemaakt,
wordt
een
grensoverschrijdende
verzameling documenten opgesteld.

FINANCIERING
Totale kosten: 1.601.646,59 €
EFRO-bijdrage: 800.823,28 €

DUUR
Van 01/02/2010 tot 31/12/2013

Risico-identificatie: een uitdaging. Er is
een discrepantie tussen de Franse gegevens,
die door de DREAL gecentraliseerd worden,
en de Belgische gegevens, die niet
gecentraliseerd worden. Samen met de
Service Public de Wallonie wordt dus verder
gewerkt aan het evalueren van de potentiële
risico’s.
Sensibilisering van de ambtenaren van
Henegouwen en de bedrijven in Frankrijk
voor het grensoverschrijdende onderdeel
van de noodplannen.
De
Provincie
West-Vlaanderen
eventueel bij het project betrekken.

PRIORITEIT 4: HET GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEER VAN HET GEBIED STIMULEREN DOOR EEN DUURZAME, GECOÖRDINEERDE EN
GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING VAN DE LEEFOMGEVING

HOEWEL ER GEEN NATUURLIJKE HINDERNISSEN
AANWEZIG ZIJN, BLIJKT DE GRENS IN DE
SAMENWERKINGSZONE EEN BELEMMERING VOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEER VAN HET GEBIED EN
VAN ZIJN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN.

DE SAMENWERKINGSZONE WORDT GEKENMERKT
DOOR STEDELIJKE KERNEN, INDUSTRIËLE ZONES IN
OMSCHAKELING, LANDELIJKE OF SEMI-INDUSTRIËLE
ZONES EN NATUURGEBIEDEN. DEZE ZONES VERTONEN
AAN WEERSKANTEN VAN DE GRENS GELIJKAARDIGE
KENMERKEN EN HET BEHEER ERVAN VRAAGT DUS OM
EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK.

Financiële gegevens
73,6% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
31 ondersteunde projecten
20,5 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
42,9 miljoen euro van totaal budget

Beoogde doelstellingen
Bijdragen tot de duurzame ontwikkeling door de natuurlijke rijkdommen en de
leefomgeving op een gemeenschappelijke manier te beheren en valoriseren
Een gemeenschappelijke methodologie ontwikkelen met betrekking tot het beheer van de
zone op het vlak van de ruimtelijke ordening van stedelijke en rurale gebieden
Duurzame grensoverschrijdende plattelandsactiviteiten tot stand brengen en promoten

Resultaten
213 samenwerkingsverbanden voor het grensoverschrijdende beheer van het gebied
5.034 begeleide plattelandsorganisaties
1.781.365 personen die gesensibiliseerd werden voor het milieu
585.401 personen die betrokken werden bij duurzame ontwikkeling

BIPS
IN HET KORT
Opzetten van een gemeenschappelijk tool
voor de continue evaluatie van het beheer
van de biodiversiteit en van het
Randstedelijke platteland in het licht van de
criteria van duurzame ontwikkeling.

ACTIES

OPERATOREN

Partners :
Ville de Comines-Warneton,
Commune d’Estaimpuis,
Hainaut Développement
Gestion,
Espace Naturel Lille
Métropole,
Provincie West-Vlaanderen,
Regionaal Landschap WestVlaamse Heuvels.

Taalcursussen Frans-Nederlands voor professionals en
vrijwilligers die zich bezighouden met biodiversiteit, om de
bezoekers (toeristen en professionals) van de gebieden in twee
talen te kunnen onthalen.
Het publiek op een eenvoudige manier sensibiliseren voor
de notie ‘biodiversiteit’ via thematische animaties, een
educatieve koffer e.d.
Grensoverschrijdende campagnes : er werden 3 thema’s
bepaald waarrond gewerkt wordt: de ecologische tuin,
methodes voor een gedifferentieerd beheer en het ecologisch
netwerk. Er zullen nieuwe beschermingsmaatregelen uitgewerkt
worden om aanbevelingen te geven aan de beheerders van de
natuur- en landbouwgebieden met het oog op het behoud van
bepaalde
soorten
(eikelmuis,
amfibieën,
zwaluw,
sleedoornpage) en hun biotopen.

RESULTATEN ...
Ongeveer 15.000 personen werden voor
het milieu gesensibiliseerd.
185 personen werden betrokken bij een
proces van duurzame ontwikkeling.
74 personen zijn begonnen met het
aanleren van de buurtaal of hebben zich
erin vervolmaakt via de aangeboden
cursussen.

FINANCIERING
Totale kosten : 1.795.760,00 €
EFRO-bijdrage : 907.815,00 €

DUUR
Van 01/09/2009 tot 31/08/2013

WWW.BIPSWEB.EU

Projectleider:
Ville de Mouscron.

Observatie en evaluatie van de Randstedelijke
natuurgebieden : opnieuw in kaart brengen van de ecologische,
sociale en economische effecten van de nieuwe natuurgebieden
in Frankrijk en België.

Landschap in verandering
IN HET KORT
Uitwisselen van kennis over de
beleidsmaatregelen op het gebied van de
inrichting en het beheer van het
grensoverschrijdende landschap, met als doel
tot een gemeenschappelijk beleid te komen.

WWW.PETLIV.CAUE-NORD.COM

OPERATOREN
ACTIES
Uitwerken
en
gebruiken
van
gezamenlijke
grensoverschrijdende tools rond de doelstellingen op het
vlak van landschapsverandering.
De biodiversiteit in het volledige gebied behouden en
versterken en de openbare groenvoorzieningen op
harmonische wijze beheren in het kader van een reeks
pilootprojecten.
Een plan opstellen voor het beheer van het
bomenerfgoed:
gemeenschappelijke
methodiek,
opleidingen voor de beheerders e.d.
Bouwen aan het landschap van morgen, door
gemeenten en landbouwers te begeleiden bij hun
veranderingsprojecten.
De gemeenten helpen bij het opzetten van een beleid
rond de bescherming van de kleine erfgoedelementen, met
name met de steun van de bewoners.

RESULTATEN ...

Projectleider :
Provincie West Vlaanderen.
Partners :
Regionaal Landschap WestVlaamse Heuvels,
Regionaal Landschap IJzer en
Polder,
Agentschap voor Natuur en Bos,
Proclam, Zonnebeke, Natuurpunt,
Pival, Pays Cœur de Flandre,
Pays des Moulins de Flandre,
Espace Naturels Régionaux,
Parc Naturel Régional Caps et
Marais d’Opale,
CAUE du Nord,
7ème section de Wateringues,
Comcom Rurales des Monts de
Flandre.

Verspreiden onder de scholen van 3.000
exemplaren van de brochure “Parcelles de
mémoire, parcelles de marais”.
Herintroductie en aanplanting van regionale
struiken en bomen.

FINANCIERING
Totale kosten : 3.743.633,32 €
EFRO-bijdrage : 1.789.026,52 €

DUUR
Van 01/10/2008 tot 30/08/2012

Realisatie van het valorisatieplan “Groene Wig”
in Veurne, aanpassen van een vrij stuk grond in
Bollezeele, herinrichting van de vestinggrachten in
Ghyvelde, herinrichting van het arboretum in
Sainte-Marie Cappel.
Opleiding van 15 gemeentemedewerkers op
het gebied van het onderhoud van fruitbomen.
Uitgave
van
een
grensoverschrijdende
informatiebrochure over hout als energiebron.
4
grensoverschrijdende
dagen
uitwisselingen en bezoeken ter plaatse.

van

APBM

ACTIES

OPERATOREN
Projectleider :
CPIE Chaîne des Terrils.
Partners :
NATECOM,
Centre pour l’Agronomie et
l’Agro-industrie de la Province
du Hainaut.

Biologische evaluatie van de Frans-Belgische terrils, om de
ecologische rijkdommen van de terrils beter te leren kennen en
om de Franse en Waalse sites te kunnen beoordelen en
rangschikken volgens hun ecologisch belang.
Uitvoeren van pilootacties op het vlak van het beheer van
de terrils en uitwerken van een protocol voor de follow-up.
Vergelijkende studie van de mutaties op het gebied van
economie, stedelijkheid, milieu, zowel in het verleden als in het
heden en de toekomst, in twee mijnconcessies.
Creëren en animeren van toeristische circuits om kennis te
maken met de mutaties in de betrokken concessies.

RESULTATEN...

Realisatie van een technisch dossier en een dvd “le son et
l’image animée”, die een samenvatting biedt van de mutaties
in de betrokken concessies.
Organiseren en animeren van “technische dagen” voor
professionals (op het gebied van ecologisch beheer en followup van de mijnsites) en realiseren van een verzameling
technische fiches over deze acties.

Sinds 2009 werden een dertigtal circuits
uitgewerkt.
De dvd « le son et l’image animée » wordt
momenteel gerealiseerd.
Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2010
werden 14.720 nieuwe gegevens op het gebied
van natuurkennis verzameld.
In 7 modelsites experimenteren CARAH en CPIE
Chaîne des Terrils met diverse methodes voor
inrichting, beheer en ecologisch onderhoud van de
kenmerkende of waardevolle habitats van de
terrils.
112 grensoverschrijdende spelers hebben
gediscussieerd en kennis uitgewisseld over het
beheer en de bescherming van de terrils,
gedurende twee “technische dagen».

FINANCIERING
Totale kosten : 810.280,40 €
EFRO-bijdrage : 407.500,50 €

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2012

ACTIE ONDERNEMEN VOOR KENNIS, EVALUATIE, DUIDING EN BEHEER VAN

Valoriseren van alle
grensoverschrijdende mijnsites door
de biodiversiteit te ontwikkelen en te
beschermen en door de sites te
profileren op toeristisch gebied.

HET NATUUR- EN CULTUURERFGOED VAN HET FRANS-WAALSE MIJNBEKKEN

IN HET KORT

