OP 31 DECEMBER 2011,
129,1 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
projectpartners of de overheden.

Op 31 december 2011 hadden de
Stuurgroepen van het programma 172
projecten aanvaard die mee door het EFRO
worden gefinancierd, voor een totaal van
129,1 miljoen euro, dat is 93,5% 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 2011 is bijna 93,4% van het beschikbare budget voor het thema “economische ontwikkeling”, en
meer dan 98,7% voor het thema “toerisme en cultuur”, toegekend aan respectievelijk 55 en 49 projecten.
De budgetten van de thema’s “grensoverschrijdende diensten aan de bevolking” en “grensoverschrijdend beheer van
het gebied” zijn voor 95,6 en 82,6% beschikbaar gesteld, voor respectievelijk 30 en 38 projecten.
INTERREG IV-programma France - Wallonie - Vlaanderen
Situatie per prioriteit op 31.12.2011
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diensten
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van de leefomgeving

PRIORITEIT 5 Technische bijstand

ENKELE SLEUTELCIJFERS
Op 31 december 2011, heeft het INTERREG IV-programma Frankrijk Wallonië - Vlaanderen toegelaten om:

 1.040 arbeidsplaatsen te scheppen of te handhaven ;


Bijna 2.808 geïntegreerde grensoverschrijdende acties uit te
voeren betreffende de bescherming van de biodiversiteit ;



Bijna 1.579 gemeenschappelijke acties voor het beheer van
natuurgebieden op te zetten;



Bijna 6.538 bewustmakingsacties voor het milieu te ontwikkelen;



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



Meer dan 230 acties te ontwikkelen om de tweetaligheid langs
de grens te bevorderen, aldus meer dan 37.899 personen
bereikend.

Operationeel
programma

DE EERSTE RESULTATEN…
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING
249 samenwerkingsverbanden tussen competentiecentra dankzij het Programma tot stand gebracht;
1.095 sensibiliseringsacties en 1.000 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd;
94 gerealiseerde acties die de zone op internationale schaal promoten.

WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING
962 acties voor informatie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
619 grensoverschrijdende opleidingssessies.

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

CULTUUR
meer dan 2.500 culturele acties, die gezamenlijk uitgevoerd werden;
779 acties die tot doel hadden de beroepsbekwaamheid van de professionals in de culturele sector te
verhogen (via uitwisselingen, samenwerking, …).

GEZONDHEID EN DAGELIJKS LEVEN
646 gerealiseerde acties die tot doel hadden het aanbod inzake gezondheidszorg te optimaliseren ;
bijna 463 uitgevoerde acties om het grensoverschrijdende burgerschap te stimuleren
(netwerkvorming van het verenigingsleven, …).

GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED EN VAN DE LEEFOMGEVING - MILIEU
322 acties over energiebesparing;
277 acties over het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke rijkdommen
(risicobeheer, landschapsparken, …);
455 geïntegreerde acties die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen;
67 acties tot bevordering van de productie van hernieuwbare energie;
86 acties inzake risicopreventie (overstromingen,…);
663 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
93,4% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
55 ondersteunde projecten
40,3 miljoen euro medefinanciering door het EFRO
81,9 miljoen euro 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
1.701 onderzoekscentra/competentiecentra/ ondernemingen die opgenomen werden in
een grensoverschrijdend netwerk
367.861 gesensibiliseerde ondernemingen
18.926 geadviseerde ondernemingen
54.511 opgeleide personen
925.223 personen die geïnformeerd werden over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

RECY - POLYMER
IN HET KORT
Nieuwe toepassingen vinden om
kunststofafval te valoriseren.

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider :
- CERTECH (BE)
Partners :
- CREPIM (FR)
- Flanders Plastic Vision (BE)

Karakteriseren van kunststofafval en beoordelen van de
prestaties
ervan
via
thermische
analyse
of
infraroodspectroscopie.
Analyse
van de
resultaten om
innoverende
valorisatiemogelijkheden vast te stellen, ontwikkelen van een
actieplan, evaluatie van de technologische risico’s en kansen
op
succes
voor
de
diverse
sectoren
waarin
toepassingsmogelijkheden bestaan.
Herformulering en gemeenschappelijke ontwikkeling van
thermoplastische producten die gerecyclede materialen
bevatten.

RESULTATEN…
Aankoop van verschillende specifieke
grensoverschrijdende
installaties:
Xfluorescentie, een systeem voor de extractie
van additieven en GC-MS pyrolysator, een
filtratie-unit voor de extrusie van gerecyclede
materialen.
Realisatie van promotiegadgets in
gerecycled materiaal:
o een CD-doosje: in 2010 werden met
een elektrische pers ongeveer 200 Cd’s
geperst.
o een meetlat : uit kunststofafval van
elektrische
en
elektronische
apparaten.
Advies aan ondernemingen die actief zijn
op het gebied van het recyclen van kunststof:
advies op het gebied van formulering,
uitvoering
en
beoordeling
van
de
eigenschappen.

FINANCIERING

Ontwikkelen
van
een
gemeenschappelijke identiteit voor alle
projectpartners: een logo, een website in het
Frans-Nederlands-Engels.

DUUR

Technologiewacht op het gebied van
kunststoffen.

Totale kosten : € 1.440.259
EFRO - bijdrage : € 725.970

Van 01/07/2008 tot 31/12/2012

WWW.RECYPOLYMER-INTERREG.ORG

ACTIES

Bâti D²
IN HET KORT
Ondernemingen in de bouw-, hout- en
materialensector sensibiliseren voor en
begeleiden bij acties op het gebied van
duurzame ontwikkeling en
milieuvriendelijk bouwen.

ACTIES

WWW.BATID2.EU

Gepersonaliseerde documentenbewaking over
realisaties in de bouwsector, duurzame ontwikkeling
en innovatie.
Het gebruik van de hulpbronnen bevorderen et
uitwisselingen stimuleren via bezoeken in situ;
realiseren van ‘BâtiD²’-cahiers.
Stimuleren van creativiteit en innovatie in de
bouwsector en in de duurzame ontwikkeling.

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider :
- BEP Namur (BE)
Partners :
- Bois & Habitat (BE)
- Cluster Eco-Construction (BE)
- Nord Picardie Bois (FR)
- Chambre de Commerce et
d’Industrie des Ardennes (FR)

RESULTATEN…
298 Franse en Belgische professionals van
de bouwsector maken gebruik van de diensten
van het platform voor documentenbewaking.

FINANCIERING

In 2011 vonden 2 bezoeken in situ plaats
buiten de samenwerkingszone (één in de
Hoge Venen – België en één in Kopenhagen –
Denemarken en in Malmö – Zweden); aan elk
bezoek namen meer dan 20 professionals van
de bouwsector deel.

Totale kosten : € 2.077.730
EFRO - bijdrage : € 1.050.765

2 bezoeken binnen de samenwerkingszone
in 2011: één in Nord-Pas de Calais en één in
Wallonië; professionals werden uitgenodigd
om bouwsalons te bezoeken.

DUUR

In 2011 werden twee technische cahiers
gepubliceerd: één over ecomaterialen en één
over ecologische renovatie van gebouwen.

Van 01/01/2009 tot 31/10/2013

Op 4 november 2011 werd in Rijsel
(Frankrijk) een 1e creativiteitsworkshop
georganiseerd tijdens het salon ‘Natuurlijk
Bouwen’, rond het thema van de innovatie in
de bouwondernemingen.

TRANSVISITE

Het aantal bezoekersbewegingen in de
grensoverschrijdende zone vergroten om
het gebied een nieuwe commerciële impuls
te geven.

ACTIES
DE PROJECTPARTNERS
Projectleider :
- CCI Grand Lille (FR)
Partners :
- CCI Côte d’Opale (FR)
- Unizo Westhoek (BE)
- Unizo Zuid-West
Vlaanderen (BE)
- WES (BE)

Studie over de bezoekersbewegingen in het grensgebied en
over het toeristisch, cultureel en commercieel aanbod, via
analyses van de vraag bij een doelgroep, van het aanbod en van
de bestaande beleidstools.
SWOT-analyse (S-trengths (sterke punten), W-eaknesses
(zwakke
punten),
O-pportunities
(kansen),
T-hreats
(bedreigingen)), visievorming en planning van de actie.
Uitwerken van een tool voor samenwerking of communicatie
in de 2 volgende actiezones: Eurometropool Lille-KortrijkTournai en Westhoek-Dunkerque.

RESULTATEN…
Van november tot december 2010
werden 14.000 Franse en Belgische
gezinnen ondervraagd voor de veldstudie,
om de omvang van de consumptiestromen
te begrijpen en te meten.
Publicatie van diverse documenten als
gevolg van de enquête :
o Een samenvattende brochure
waarin
de
belangrijkste
resultaten aan het brede publiek
gepresenteerd worden;
o

o

Een werkdocument met de
essentiële resultaten, om ze bij
een beperktere doelgroep te
verspreiden;
Dossiers met de belangrijkste
resultaten per gebied.

Er
zullen
8
SWOT-workshops
georganiseerd worden met lokale
spelers, om ideeën te genereren
betreffende de communicatie om het
grensoverschrijdend
aanbod
te
promoten.

FINANCIERING
Totale kosten : € 1.006.572
EFRO - bijdrage : € 489.580

DUUR
Van 01/10/2009 tot 30/09/2013

ACTIE ROND DE GRENSOVERSCHRIJDENDE COMMERCIËLE AANTREKKINGSKRACHT

IN HET KORT

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
98,7% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
49 ondersteunde projecten
40,8 miljoen euro medefinanciering door het EFRO
93,8 miljoen euro totaal budget

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

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

De Romeinse weg
op het grondgebied van de Nerviërs

IN HET KORT
Valorisatie van de ‘Romeinse Weg’, die
85 km lang is en de sites van Velzeke,
Blicquy-Aubechies, Pommeroeul-Ath en
Bavay met elkaar verbindt.

ACTIES
Informatie verstrekken over de ‘Romeinse Weg’ met
diverse tools (paaltjes, borden,….).

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider :
- Intercommunale IDETA
(BE)
Partners :
- Conseil Général du Nord
(FR)
- Provinciaal archeologisch
museum – Site Velzeke (BE)

RESULTATEN…
Bewegwijzering van de Romeinse Weg met 10
mijlpalen die reproducties zijn van de antieke
mijlpalen.
Toeristische bewegwijzering langs de weg voor
bezoekers die het traject met de auto afleggen, in
Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.
Publicatie van een ‘Reisboek’ in het Frans en
het Nederlands voor de bezoekers, verkrijgbaar in
de 4 deelnemende musea, voor een
gescenariseerd en recreatief bezoek.
VIA ROMANA: in april 2011 hebben meer dan
8.000 personen de demonstraties door Romeinse
legertroepen bijgewoond in de 4 archeologische
sites die aan het project deelnemen.

FINANCIERING
Totale kosten : € 391.138
EFRO - bijdrage : € 194.310

DUUR
Van 01/09/2009 tot 30/06/2012

WWW.BA-VE.COM

Promoten van het concept ‘Romeinse Weg’: een kaart
publiceren die het tracé van de Weg aangeeft, GPS-tracks
creëren, …

Transfrontalières 2.0
IN HET KORT
Culturele samenwerking tussen 3 steden
langs de Frans-Belgische grens: Hirson,
Chimay en Fourmies.

WWW.TRANSFRONTALIERES.EU

ACTIES
Het culturele aanbod verbreden door gedurende het
culturele seizoen het materiaal, de financiële middelen, het
personeel en de infrastructuur van de diverse partners op
gemeenschappelijke wijze in te zetten.
Cultuur voor iedereen in gelijke mate toegankelijk
maken, door nog meer sensibiliseringsacties rond cultuur te
voeren en door te voorzien in onthaal en informatie voor
kansarmen en mensen die in de marge van de samenleving
verkeren.

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider:
- Ville d’Hirson (FR)
Partners :
- Centre Culturel de Chimay (BE)
- Ville de Fourmies (FR)
- Nord Média (FR)

Ontwikkelen van het onthaal en de uitwisseling van
plaatselijke artiesten: residenties voor plaatselijke artiesten
organiseren in de partnersteden en deze artiesten op de
affiche plaatsen.

RESULTATEN…
Realisatie van
cultuurseizoenen.

FINANCIERING

5

grensoverschrijdende

Creatie van een videofestival: Trans-Vidéo,
met voorstellingen die volledig in coproductie
gerealiseerd werden en die te zien waren in de
grensoverschrijdende regio en daarbuiten.

Totale kosten : € 1.341.444
EFRO - bijdrage : € 676.725

Organisatie van workshops om scholieren,
mensen met sociale problemen en het brede
publiek te sensibiliseren voor cultuur.

DUUR

Organisatie van creatieresidenties voor
artiesten: masterclasses, ontmoetingen met
professionals.

Van 01/02/2007 tot 31/08/2011

Enkele cijfers: 8.000 toeschouwers, 318
voorstellingen, 22.000 TV- of radioreportages of spotjes, deelname van 24 gemeenten aan het
cultuurseizoen, 600 gepubliceerde persartikelen.

Muze/Muse

IN HET KORT
Het grensoverschrijdende aanbod van
klassieke en hedendaagse muziek beter
bekend maken bij een breed
grensoverschrijdend publiek.

DE PROJECTPARTNERS

Partners :
- Festival van Vlaanderen
Brugge (BE)
- Happy New Festival (BE)
- Théâtre d’Arras (FR)
- Opéra de Lille (FR)

Uitwisselen van deskundigheid over muziekproductie en verspreiding tussen de Franse en Belgische culturele
instellingen.
Momentum: een uniek, dynamisch en grootschalig
evenement rond klassieke muziek.
Creëren van een tweetalig grensoverschrijdend magazine
over ‘Momentum’ of over de programma’s van de diverse
partners.
Creëren van een tool voor mobiele communicatie om het
publiek te stimuleren deel te nemen aan de culturele
activiteiten.

RESULTATEN…
3 nummers van het grensoverschrijdende
halfjaarlijkse magazine werden al gepubliceerd,
met een oplage van meer dan 62.000
exemplaren.
7 maart 2011: ‘Momentum’, namelijk de
opvoering van De Metamorfose van Michaël
Lévinas in 5 volle zalen voor meer dan 5.000
toeschouwers.
11 en 12 augustus 2011: Momentum 2, namelijk
de opvoering van Testament in Brugge, voor
ongeveer 300 bezoekers.
Momenteel wordt gewerkt aan Momentum 3.
De caravan MuzeMuse, een mobiel
communicatietool, werd ingericht en vervolgens
gebruikt om promotie te maken voor het project
ter gelegenheid van 11 evenementen in de
grensoverschrijdende regio.

FINANCIERING
Totale kosten : € 870.902
EFRO - bijdrage : € 448.653

DUUR
Van 01/10/2010 tot 30/06/2014

WWW.MUZEMUSE.EU

Projectleider:
- Concertgebouw Brugge
(BE)

ACTIES

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

OPDAT DE BEVOLKINGEN HET GEVOEL ONTWIKKELEN DAT ZE
BIJ HET GRENSOVERSCHRIJDEND 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
95,6% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
30 ondersteunde projecten
16,6 miljoen euro medefinanciering door het EFRO
33,6 miljoen euro 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
104.434 personen die gebruik maken van het aanbod aan grensoverschrijdende diensten
8.916.442 personen die gesensibiliseerd werden voor de grensoverschrijdende identiteit

ALPHA & OMÉGA

WWW.CREMATORIUM-EUROMETROPOLE.COM

IN HET KORT
Frans-Belgische samenwerking voor
een grensoverschrijdende openbare
dienstverlening op het gebied van
crematie.

ACTIES
Uitwisselen van good practises door deel te
nemen aan forums, congressen, bezoeken.
Harmoniseren van de bijstand aan de
naasten voor en na de crematie in de
grensoverschrijdende zone.
Vergelijkende analyse van de juridische
aspecten in verband met crematie- en
uitvaartaangelegenheden en belichten van de
belangrijkste belemmeringen in het kader van
een grensoverschrijdende benadering.

DE PROJECTPARTNERS

Opzetten
van
een
beheercommunicatietool voor de uitbaters
gebruikers van deze dienstverlening.

- Lille Métropole
Communauté Urbaine (FR)
- PSILON (BE)

en
en

Projectleider:

- IDETA (BE)
Partners :

RESULTATEN…
Een
kwaliteitshandvest
dat
het
grensoverschrijdend partnerschap en de
gemeenschappelijke waarden van de partners
aanprijst, werd ondertekend op 30 maart 2011.
Dit handvest wordt opgehangen in alle
crematoria die aan het project deelnemen.

FINANCIERING
Totale kosten : € 660.740
EFRO - bijdrage : € 332.400

DUUR
Van 01/07/2009 tot 30/06/2013

Een gemeenschappelijke wetsgrondslag
wordt momenteel opgesteld over de juridische
aspecten in verband met crematie- en uitvaartaangelegenheden, om de administratieve
procedures bij grensoverschrijdende gevallen
te harmoniseren.
De diverse partners zijn momenteel bezig
met het installeren van een on line
reserveringssysteem zodat het technisch
platform en het gemeenschappelijk beheertool
gebruikt kunnen worden.

Grensoverschrijdende jeugdinformatie
op buurtniveau
DE PROJECTPARTNERS

IN HET KORT

Projectleider:

Een referentienetwerk creëren op
het gebied van grensoverschrijdende
jeugdinformatie voor jongeren en
professionals.

- Centre Régional Information
Jeunesse du Nord Pas de Calais
(FR)

ACTIES
Grensoverschrijdende
jeugdinformatie
verstrekken aan een afgelegen publiek.
Gemeenschappelijke grensoverschrijdende
documentaire productie.
Acties ter bevordering en ondersteuning
van de jeugdmobiliteit.
Meer bewustmaking en professionalisering
van de grensoverschrijdende jeugdvoorlichters.

RESULTATEN…
Een
documentatiepakket
werd
gerealiseerd en wordt elk halfjaar
geactualiseerd via thematische brochures
(jobs, studie, gezondheid, kunst,…)
Diverse acties worden uitgevoerd:
Jobdagen,
studiesalons,
regionale
bijeenkomsten van de Jeugdraden,
culturele manifestaties, …
Realisatie van een educatief koffertje
over Europa, met spelletjes zoals Practic,
‘Europe en Jeu’, taalspelletjes, …
Basisopleiding
jeugdvoorlichters.

voor

nieuwe

FINANCIERING
Totale kosten : € 1.088.895
EFRO - bijdrage : € 548.948

DUUR
Van 01/09/2007 tot 31/12/2011

WWW.INFOJEUNES.EU

Partners :
- Infor Jeunes Tournai (BE)
- Centre Régional Information
Jeunesse de ChampagneArdenne (FR)
- Fédération Infor Jeunes
Wallonie-Bruxelles (BE)
- Centre d'Information
Jeunesse de l'Aisne (FR)
- Infor Jeunes Couvin (BE)
- Infor Jeunes Ath (BE)
- Infor Jeunes Namur (BE)

FRANS-BELGISCH PROJECT ICAPROS

COÖRDINATIE VAN DE ACTIES OP HET GEBIED VAN GEZONDHEIDSPROMOTIE

IN HET KORT
Promoten van een benadering op het
gebied van gezondheidseducatie waarbij
de patiënt centraal staat, als manager van
zijn eigen gezondheid.

DE PROJECTPARTNERS

ACTIES
Documentaire studie en inventarisatie van de
grensoverschrijdende werkzaamheden op het gebied
van epidemiologie en preventie van hart- en
vaatziekten.
Preventie van hart- en vaatziekten.
Primaire gezondheidspromotie gericht
adolescenten in hun eigen schoolomgeving.

op

Projectleider:

- Caisse d’assurance Retraite et
de santé au travail Nord Est (FR)
Partners :
- CPAM des Ardennes (FR)
- Mutualité chrétienne de la
province de Luxembourg (BE)
- Hôpital de Sedan (FR)
- Hôpital de Charleville – UTEP
(FR)
- Cliniques Universitaires de
Mont Godinne (BE)
- Centre d’Education du Patient
(BE)

RESULTATEN…
Bijna 350 werknemers werden geadviseerd
over de risico’s op het gebied van hart- en
vaatziekten en kregen een screening.

FINANCIERING
Totale kosten : € 1.028.011
EFRO - bijdrage : € 520.505

DUUR
Van 01/03/2009 tot 28/02/2013

Voor de opleidingsmodule werden diverse
tools
gecreëerd:
een
rondreizende
tentoonstelling, een brochure, een quiz, een
gids met nuttige adressen.
Realisatie van een documentaire van 5
minuten over gezondheidspreventie voor
adolescenten.

Frans-Vlaamse coördinatie ...

Sensibilisering, voorlichting,
bescherming van de gezondheid van het
uitgaand publiek.

ACTIES

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider:

- CAW Stimulans (BE)
Partner :
- SPIRITEK (FR)

Contact opnemen met de clubuitbaters en
evenementenorganisatoren om samen met hen de
beste actiemiddelen uit te werken voor hun publiek.
Opleiding van het Frans-Vlaamse interventieteam
dat ingezet wordt in het uitgaansleven.
De totstandkoming bevorderen van een
regelgevend kader tussen de gemeenten en de clubs of
evenementen, om de georganiseerde festiviteiten op
een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen.

RESULTATEN…
In dienst nemen en opleiden van een
grensoverschrijdend team, aanleren van
gemeenschappelijke
methodes
en
voorbereiding van het team op interventie in
het uitgaansleven.
Promotie van het project ter gelegenheid
van het congres ‘Club Health’ in Zurich en ter
gelegenheid van de ‘Mini Club Health’ in
Brussel.
Enkele cijfers :
247
sensibiliseringsacties
werden
uitgevoerd ;
2 brochures voor het brede publiek
werden uitgegeven;
8.730
personen
werden
gesensibiliseerd.

FINANCIERING
Totale kosten : € 996.450
EFRO - bijdrage : € 488.050

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

… van algemene preventieve acties in het uitgaansleven

IN HET KORT

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
82,6% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
38 ondersteunde projecten
23 miljoen euro medefinanciering door het EFRO
48,1 miljoen euro totaal budget

Beoogde doelstellingen
Bijdragen tot de duurzame ontwikkeling door de natuurlijke rijkdommen en de
leefomgeving op een gemeenschappelijke manier te beheren en te 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
141 samenwerkingsverbanden voor het grensoverschrijdende beheer van het gebied
10.701 begeleide plattelandsorganisaties
2.338.485 personen die gesensibiliseerd werden voor het milieu
613.836 personen die betrokken werden bij duurzame ontwikkeling

DurAgr’ISO 14001
IN HET KORT
Harmoniseren van een
grensoverschrijdende aanpak bij het
opzetten van een systeem voor
duurzaamheidsbeheer in de
landbouwbedrijven van Picardië, Wallonië
en Vlaanderen.

ACTIES

Projectleider:
- Centre Wallon de Recherches
Agronomiques (BE)
Partners :
- FUGEA (BE)
- Parc Naturel du Pays des
Collines (BE)
- Peri G (FR)
- Terr’Avenir Picardie (FR)
- INAGRO (BE)

Evaluatie van de tools die aan weerskanten van de grens
gebruikt worden op het gebied van milieucertificering en
duurzaamheidsevaluatie, om het gebruik ervan bij de
landbouwbedrijven te verbeteren.
Ontwerpen van de tools en van de verkennende
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het
globale proces op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Integratie van het onderdeel ‘duurzaamheid’ in het huidige
milieucertificaat bij een steekproef van Franse en Belgische
landbouwondernemingen.
Implementatie en follow-up van dit proces bij
landbouwbedrijven van het grensoverschrijdend netwerk
DurAgr’ISO 14001.

RESULTATEN…
Transpositie van de Franse aanpak op het
gebied van milieucertificering naar de Belgische
context: een elektronische tool die toegankelijk is
via een gemeenschappelijk internetportaal.
Realisatie van referentiemateriaal betreffende
de verplichtingen en belangrijke methodes in de
verantwoorde landbouw en realisatie van een
methode voor zelfevaluatie.
110 landbouwbedrijven hebben zich bij dit
initiatief aangesloten (65 in Frankrijk en 45 in
België).
De Belgische landbouwers van het project
hebben de Professionele Prijs Phytofar 2011
ontvangen en de landbouwers van de provincie
Namen die bij het project betrokken zijn, hebben
de Prijs voor Duurzame Ontwikkeling van de
Provincie Namen ontvangen.
Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie
van 2 strips en een brochure.

FINANCIERING
Totale kosten : € 1.531.244
EFRO - bijdrage: € 722.393

DUUR
Van 01/03/2009 tot 30/06/2012

WWW.TERR-AVENIR.COM

DE PROJECTPARTNERS

IN HET KORT

HET GEBIED VAN DE BIOLOGISCHE FRUITBOOMTEELT

UITWISSELEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE DESKUNDIGHEID OP

TRANSBIOFRUIT

De producenten en de technische organisaties
van beide regio’s in een netwerk
bijeenbrengen om de deskundigheid, ervaring
en innovatie op het gebied van de biologische
fruitboomteelt, te bevorderen en te
valoriseren.

DE PROJECTPARTNERS

ACTIES
Organiseren van grensoverschrijdende bezoeken aan
boomgaarden en proefnemingen.
Aanvullende onderzoeksprogramma’s uitvoeren om
innoverende bestrijdingsmethodes te ontwikkelen tegen
ziektes en schadelijke organismen in de biologische
fruitboomteelt.
Communicatie over het project ontwikkelen, via een
jaarlijkse nieuwsbrief en via fiches die de resultaten bij het
publiek bekendmaken.

Projectleider:
- Groupement des Agriculteurs
Biologiques du Nord-Pas de Calais
(FR)
Partners :
- Centre Wallon de Recherches
Agronomiques (BE)
- Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes
Nuisibles (FR)
- Centre Pilote Bio pour le
développement de l’agriculture et
de l’horticulture biologiques (BE)

RESULTATEN…

FINANCIERING
Totale kosten : € 710.000
EFRO - bijdrage: € 365.000

DUUR
Van 01/04/2008 tot 31/12/2012

Opzetten
van
wetenschappelijke
proefnemingen rond 4 pijlers :
o onderzoek over de impact van de
ontwikkeling van de functionele
biodiversiteit
in
de
biologische
fruitboomteelt;
o het zoeken naar referenties over
opkomende ziektes en schadelijke
organismen ;
o onderzoek over maatregelen voor
directe en indirecte bescherming tegen
ziektes en schadelijke organismen in
boomgaarden;
o het zoeken naar teelt- en snoeimethodes
die geschikt zijn voor de biologische
fruitboomteelt.
Deelname aan of organisatie van meer dan 50
grensoverschrijdende evenementen.
Redactie van een vijftiental samenvattende
documenten of wetenschappelijke publicaties.

EFFICIËNTER WERKEN OM BETER TE
LEVEN OP EEN MELKVEEBEDRIJF

Software om de arbeidstijden op te meten

DE PROJECTPARTNERS
Projectleider:
- INAGRO (BE)
Partners :
- Contrôle Laitier du Nord
(FR)
- Nord Conseil Elevage (FR)

Gezamenlijke ontwikkeling van een
methode om de veehouders te
ondersteunen bij hun
arbeidsorganisatie, rekening houdend
met economische efficiëntie.

ACTIES
Uitwerken van referenties en van een gemeenschappelijke
methode om de melkveehouders te ondersteunen bij hun
arbeidsorganisatie, rekening houdend met economische
efficiëntie.
Ontwikkelen van referenties
voor
een betere
graslanduitbating (groei, opslag, bemesting van de weiden,…),
vooral voor grote melkveekuddes.

RESULTATEN…
Ontwikkeling van een softwareapplicatie die
bijhoudt hoeveel tijd besteed wordt aan elke
taak in de melkveehouderij. Deze applicatie
wordt bij de partners geïmplementeerd.
Studiereizen van melkveehouders naar
Nederland en Frankrijk om er kennis te maken
met bedrijven die grote kuddes weiden.

FINANCIERING
Totale kosten : € 487.943
EFRO – bijdrage : € 253.088

Enkele cijfers :
o 41 landbouwbedrijven werden ondersteund;
o 1.300 personen werden gesensibiliseerd;
o 500 personen stapten mee in een proces
van duurzame ontwikkeling.

DUUR
Van 01/04/2008 tot 31/12/2014

VERBETEREN VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN VAN DE MELKVEEHOUDERS

IN HET KORT

