2012
OPERATIONELE SAMENVATTING

OVERZICHT
HET PROGRAMMA
STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA
RESULTATEN VAN HET PROGRAMMA OP 31 DECEMBER 2012

4
6
7

PRIORITEIT 1 – DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE ZONE BEVORDEREN DOOR EEN COHERENTE, GEÏNTEGREERDE

8

GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK

•
•
•

Project Transdigital
Project Frans-Waals platform van Business Angels
Project Proter

PRIORITEIT 2 – DE IDENTITEIT VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED ONTWIKKELEN EN PROMOTEN DOOR CULTUUR EN

10
12
14
16

TOERISME

•
•
•

Project LKT Toerisme
Project Ardenne Tourisme GPS
Project De Grote Oorlog Herdacht

PRIORITEIT 3 – HET GEVOEL VERSTERKEN DAT MEN DEEL UITMAAKT VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBIED DOOR HET AANBOD

18
20
22
24

VAN EN DE TOEGANG TOT DE GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN TE VERBETEREN

•
•
•

Project SAM Eurometropool
Project Thiérache Santé
Project Grensoverschrijdende samenwerking West-Vlaanderen/Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale

26
28
30

PRIORITEIT 4 – HET GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED STIMULEREN DOOR DUURZAME, GECOÖRDINEERDE EN

32

GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING VAN DE LEEFOMGEVING

•
•

Project Substainable Use of Nitrogen
Project Zee en Polder

34
36

Sinds de lancering van de INTERREG-Programma’s in 1990 hebben het Noorden van Frankrijk, Wallonië en
Vlaanderen een hele reeks grensoverschrijdende initiatieven ontwikkeld die tot doel hebben hun
respectieve troeven te valoriseren en het uitwisselen van deskundigheid te promoten.
Op 15 november 2007 heeft de Europese Commissie het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–
Vlaanderen goedgekeurd en zodoende aan ongeveer 10,5 miljoen inwoners van de vijf betrokken gebieden
de kans geboden om te profiteren van de concrete initiatieven die genomen worden in het kader van
grensoverschrijdende projecten die geselecteerd worden vanwege hun gunstige effecten op economie,
werkgelegenheid, onderzoek, duurzame ontwikkeling, cultuur, toerisme, gezondheid, dagelijks leven,
gebiedsbeheer en platteland.
Het budget van het Programma bedraagt 297,3 miljoen euro, waarvan 50% gefinancierd wordt door de
Europese Unie (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de rest door de projectdragers of de
openbare overheden.

OP 31 DECEMBER 2012 HEEFT HET PROGRAMMA 197 PROJECTEN GOEDGEKEURD DIE DOOR
HET EFRO MEDEGEFINANCIERD WORDEN VOOR EEN BEDRAG VAN 138 MILJOEN EURO,
OFWEL HET VOLLEDIGE BUDGET DAT BESCHIKBAAR WAS VOOR DE PERIODE 2007-2013.
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HET PROGRAMMAGEBIED
Het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–Vlaanderen omvat:
• de Departementen Nord, Aisne, Ardennes, Pas-de-Calais, Somme, Oise en Marne in
Frankrijk,
• de Provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië,
• de Provincies West- en Oost-Vlaanderen in Vlaanderen.
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Dit grensoverschrijdende gebied heeft in totaal een oppervlakte van 62 000 km .
Op economisch vlak omvat het gebied zowel landbouwzones als industrie- en handelscentra. De
voedingsmiddelenindustrie, de textielindustrie, het drukwezen, de houtbewerking en de
metaalnijverheid vormen de historische pijlers van het plaatselijk economisch leven. Deze
diversiteit is een grote troef voor dit grensoverschrijdende gebied, dat zich uitstrekt van Brugge
tot Epernay.

DE THEMATISCHE PRIORITEITEN

Economische ontwikkeling
33,3%
Toegang tot de
grensoverschrijdende
diensten
13,4%

Cultuur en toerisme
31,8%

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

DE INSTITUTIONELE PARTNERS
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 Fédération Wallonie-Bruxelles,
• het Vlaamse Gewest,
• de Provincies West- en Oost-Vlaanderen.

DE PROJECTEN
Welke overeenkomst is er tussen het creëren van een leeromgeving voor Nederlands en Frans die vrij toegankelijk is op het Internet, het
creëren van een culturele en artistieke grensoverschrijdende ruimte, de preventie en reductie van risico’s in het uitgaansleven en de
oprichting van een documentatiecentrum over landschappen? Al die zeer diverse projecten hebben dezelfde bestaansreden: de
samenwerking tussen Franse, Waalse en Vlaamse instellingen en personen.
De lijst met de goedgekeurde projecten is te vinden op de website van het Programma: WWW.INTERREG-FWVL.EU

STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA

Op 31 december 2012 werd aan respectievelijk 67 en 57 projecten 91 miljoen euro toegekend voor economische ontwikkeling
en ruim 103,9 miljoen euro voor toerisme en cultuur.
Van de budgetten voor grensoverschrijdende diensten aan de bevolking en grensoverschrijdend gebiedsbeheer werd 35,2
miljoen euro en 51,1 miljoen euro toegekend aan respectievelijk 33 en 40 projecten.
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Op 31 december 2012 heeft het INTERREG IV-Programma France–Wallonie–Vlaanderen de volgende zaken mogelijk gemaakt:
• Het creëren of behouden van 1.085 banen;
• De uitvoering van 2.952 geïntegreerde grensoverschrijdende acties voor het behoud van de biodiversiteit;
• Het opzetten van 1.582 gemeenschappelijke acties voor het beheer van de natuurgebieden;
• Het ontwikkelen van 6.687 sensibiliseringsacties over het milieu;
• De uitvoering van 243 specifieke acties op het gebied van gelijke kansen of voor gediscrimineerde/kwetsbare
groepen;
• Het ontwikkelen van ruim 320 acties tot bevordering van de tweetaligheid langs de grens, waarbij ruim 38.555
personen bereikt werden.

De resultaten per thema zijn als volgt:

ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
332 samenwerkingen tussen expertisecentra werden door het Programma op gang gebracht en ondersteund;
1.490 sensibiliseringsacties en 1.487 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd;
98 acties tot promotie van de zone op internationaal niveau werden gerealiseerd.

WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING
•
•

1.103 informatieacties over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt werden tot stand gebracht;
721 grensoverschrijdende opleidingssessies werden georganiseerd.

TOERISTISCHE ONTWIKKELING
•
•

729 specifieke acties werden uitgevoerd om het aanbod aan grensoverschrijdende toeristische producten te
structureren;
387 promotieacties werden opgestart.

CULTUUR
•
•

ruim 2.640 culturele acties werden gezamenlijk uitgevoerd;
996 acties tot professionalisering (uitwisselingen, samenwerking…) werden uitgevoerd voor personen die beroepsmatig
actief zijn in de culturele sector.

GEZONDHEID EN DAGELIJKS LEVEN
•
•

797 acties werden gerealiseerd om het gezondheidsaanbod te optimaliseren;
ruim 540 activiteiten werden uitgevoerd om het grensoverschrijdend burgerschap te bevorderen (netwerkvorming in het
verenigingsleven, …).

GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED EN VAN DE LEEFOMGEVING - MILIEU
•
•
•
•
•
•

340 acties op het gebied van energiebesparing;
358 acties betreffende het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke hulpmiddelen (risicobeheer, natuurgebieden, …);
524 geïntegreerde acties met het oog op de reductie van het energieverbruik;
116 acties werden uitgevoerd ten gunste van de productie van hernieuwbare energie;
105 acties werden uitgevoerd op het gebied van risicopreventie (overstromingen, ...);
705 acties in verband met de bescherming van het landschap.

DE RESULTATEN OP 31 DECEMBER 2012

•
•
•

PRIORITEIT 1

Om ervoor te zorgen dat de grensregio’s hun economisch potentieel in de
samenwerkingszone optimaal kunnen ontwikkelen, is het van essentieel belang het
grenseffect zo veel mogelijk te verminderen.
Vanuit die vaststelling heeft het INTERREG IV - Programma France-WallonieVlaanderen besloten de bestaande creativiteit en het aanwezige potentieel in de
grensregio’s te benutten om innoverende projecten te ondersteunen in drie
domeinen: economische ontwikkeling en innovatie, valorisatie van de economische
identiteit en afstemming tussen de arbeidsmarkt en het opleidingsaanbod.
Dankzij deze talrijke initiatieven kan de economie zich nu grensoverschrijdend
ontwikkelen.

DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE ZONE
BEVORDEREN DOOR EEN COHERENTE, GEÏNTEGREERDE
GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK

FINANCIËLE GEGEVENS

DOELSTELLINGEN

• 67 ondersteunde projecten
• Stimuleren en verstreken van het
grensoverschrijdend
economisch
groeipotentieel en innovatiepotentieel

• bijna 45 miljoen euro EFRO-medefinanciering
• 91 miljoen euro totale kosten

RESULTATEN
• 2.603 onderzoeks-, expertise- en bedrijvencentra
grensoverschrijdend netwerk opgenomen

werden

in

een

• 442.876 ondernemingen werden gesensibiliseerd
• 21.372 ondernemingen werden geadviseerd
• 57.119 personen werden opgeleid
• 1.130.552 personen werden geïnformeerd over de grensoverschrijdende
arbeidsmarkt

• Verbeteren van de afstemming
tussen het opleidingsaanbod en de
behoeften van de arbeidsmarkt
• Ontwikkelen
en
internationaliseren van de economische
identiteit van de grensoverschrijdende
zone
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TRANSDIGITAL
Netwerken vormen, onderzoeken, uitwisselen, kennis overdragen, opleiden in de digitale technologieën en
kennis erover verspreiden om creativiteit en innovatie te bevorderen, een dynamiek op gang brengen die het
concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de grensoverschrijdende regio versterkt. Kortom, …

EEN LEVENDIG, DYNAMISCH EN INTERNATIONAAL PORTAL CREËREN
DAT EEN TREFPUNT WORDT VOOR ONDERZOEK, WETENSCHAP, BEDRIJFSLEVEN EN KUNST.
PARTNERS :
• Manège.mons (BE)
• Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains(FR)
• Latitudes Contemporaines (FR)
• Kunstencentrum Vooruit (BE)
• TechnocITé (BE)
• Le manège, scène nationale de Maubeuge (FR)
TOTAL BUDGET : € 2.234.206,35
EFRO – BUDGET : € 1.135.316,30
©Transdigital
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DUUR : van 1 januari 2008 tot 30 juni 2012

Transdigital organiseert grensoverschrijdende seminars
op het gebied van digitale toepassingen en technologie
voor onderzoekscentra, ondernemingen, culturele
spelers en kunstenaars, om zodoende een langdurige
synergie te creëren tussen de industrie, het onderzoek
en de kunst. Om ervoor te zorgen dat de resultaten van
die bijeenkomsten niet verloren gaan, wordt een om de
twee jaar een drietalige publicatie uitgegeven die op
ruime schaal verspreid wordt.
Om nog een stap verder te gaan, worden praktijksessies

georganiseerd voor ondernemingen, onderzoekers en
kunstenaars. Het doel daarvan is hen te stimuleren om
gezamenlijke projecten te ontwikkelen en om de
uitwisseling van het hightech potentieel binnen de drie
regio’s te bevorderen. Die sessies voorzien ook in een
stevige en noodzakelijke basis voor de realisatie van
grote projecten die de diverse spelers niet in hun eentje
zouden
kunnen
realiseren.
Daardoor
kunnen
bijvoorbeeld
kunstenaars
over
expertise
en
technologische middelen beschikken die anders niet voor
hen bereikbaar zouden zijn en die hen de mogelijkheden
bieden om nieuwe projecten op te zetten.

CONTACT :
• E-mail : info@transdigital.org
• Website : http://transdigital.org

19 WORKSHOPS
werden georganiseerd over gevarieerde
thema’s: interactieve processen, modules voor
controle op afstand, innoverend textiel,…

50 KUSTENAARS EN
KUSTENAARSGEZELSCHAPPEN
werden begeleid bij het realiseren van 68
projecten.

8 GRENSOVERSCHRENDIJDENDE SEMINARS
werden georganiseerd over interactiviteit, 3Dimaging, spraaksynthese, open design, serious
games, ambient intelligence, ...

©Transdigital
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Frans-Waals platform van Business Angels
Ondersteunen, ontwikkelen, autonoom maken van een Frans-Waals platform tot stimulering van de
activiteiten van Business Angels, ten gunste van de economische ontwikkeling van Wallonië en Nord-Pas de
Calais. Kortom, …

DE PRIVÉFINANCIERING VAN VERNIEUWENDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN STIMULEREN OM EEN
INTERNATIONAAL IMAGO ALS AANTREKKELIJKE GRENSOVERSCHRIJDENDE ZONE TE ONTWIKKELEN.

PARTNERS :
• Wallonia Business Angels Network (BE)
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Région
Nord de France (FR)
TOTAL BUDGET : € 978.948,95
EFRO – BUDGET : € 495.000,00
DUUR : van 1 januari 2008 tot 31 maart 2013
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Sinds de lancering van het Platform in 2008 heeft het
de toenadering gestimuleerd tussen privéinvesteerders (Business Angels of B.A.) en
bedrijfsoprichters in Wallonië en Nord-Pas de Calais.
Met dat doel levert het Platform diensten met een
grensoverschrijdende meerwaarde:

• Expertise op het vlak van investment readiness,
waardoor bedrijfsoprichters kunnen leren hoe ze een
B.A. van het belang van hun project kunnen
overtuigen.
• De Grensoverschrijdende Business Coach
Academy, die Franse en Waalse coaches/begeleiders
van bedrijfsprojecten bijeenbrengt.
• Het Comité Wallonie – Nord-Pas de Calais voor de
selectie van Frans-Waalse bedrijfsprojecten, bedoeld
voor coaches/begeleiders en bedrijfsoprichters, als
voorbereiding op de presentatie van hun project aan
Franse en Belgische Business Angels.
• Expertise op het vlak van investor readiness voor
Franse en Belgische privé-investeerders, om ze te
sensibiliseren over de voorwaarden en vereisten voor
privédurfkapitaal.
• Presentatieforums van Frans-Waalse projecten.

33 PROJECTEN
hebben tot een privé-investering geleid,
waarvan 24 projecten tussen partners uit
Nord en Wallonië.

1 GRENSOVERSCHRIJDENDE
BUSINESS COACH ACADEMY
werd opgericht om de regels betreffende
het privédurfkapitaal beter te begrijpen en
te verwerken in de analyse van Business
Plans.

354 BEDRIJFSPROJECTEN
werden opgezet, met ruim 900 contacten,
waarvan 127 met Franse en Belgische
Business Angels.

CONTACT :
• E-mail : ah@anim-bizangel.com
• Website : http://www.i-prives.eu
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PROTER
Het gebied animeren en promoten; de troeven en het potentieel van het gebied valoriseren; de internationale
bekendheid van de grensoverschrijdende regio vergroten; in de komende jaren en gedurende de Olympische
en Paralympische Spelen 2012 in Londen teams aantrekken naar het grensoverschrijdende gebied; de
bevolking warm maken voor het project en voor de Olympische waarden; de economische partners motiveren
om zich voor het project in te zetten en van de spin-off ervan te profiteren. Kortom, …

HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED OP INTERNATIONAAL NIVEAU PROMOTEN
ALS THUISBASIS VOOR SPORTTEAMS TER GELEGENHEID VAN DE OLYMPISCHE SPELEN 2012.

PARTNERS :
• Syndicat Mixte de la Côte d’Opale (FR)
• Province de Flandre occidentale (BE)
TOTAL BUDGET : € 1.585.850,78
EFRO – BUDGET : € 796.899,08
DUUR : van 14 november 2008 tot 31 december 2012
©leplusgrandterraindejeux
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PROTER heeft promotie gevoerd voor het gebied door de
troeven en het potentieel van het gebied te valoriseren.
Met dat doel heeft het project de managers van hotels,
restaurants en vervoersmaatschappijen bij zijn acties
betrokken en heeft het op die manier ervoor gezorgd dat
het
verblijf
van
de
sportteams
in
het
grensoverschrijdende gebied optimaal verlopen is.
Een delegatie bestaande uit technische ambtenaren werd
ter plaatse gestuurd om er deskundigen op het gebied
van grote internationale sportmanifestaties te
ontmoeten. Als gevolg van die contacten zijn diverse
teams zich in het grensoverschrijdende gebied komen
voorbereiden op de Olympische Spelen 2012 in Londen.
Het grote publiek kon sportevenementen op topniveau
bijwonen en het project heeft grote economische
voordelen opgeleverd voor de toeristische sector van de
regio.
Tot
slot
werd
een
tweetalige
‘reizende’
grensoverschrijdende
tentoonstelling
over
de
Olympische Spelen gerealiseerd, die het grote publiek de
kans bood om voorwerpen te bekijken die rechtstreeks
verband houden met de Olympische Spelen.

21 OLYMPISCHE COMITÉS
en Paralympische Comités, 134 internationale
federaties, 164 trainers en 75 technische
directeuren werden voor het project
gesensibiliseerd.

BIJNA 10.000 MIDDELBARE SCHOLIEREN
hebben deelgenomen aan de jaarlijkse
manifestatie ‘Doe aan Sport’ in Kortrijk (BE) en
er kennis gemaakt met een aantal Olympische
sporten.

13 TRAININGEN STONDEN OPEN
voor het publiek en er werden signeersessies
georganiseerd met teams die op eindstage
kwamen.

CONTACT :
• Website :
www.leplusgrandterraindejeux.com
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PRIORITEIT 2

Cultuur, erfgoed en natuurlandschappen zijn uitzonderlijke troeven van de
samenwerkingszone om mensen van buiten die zone aan te trekken. Ze verbeteren
ook de levenskwaliteit en zorgen ervoor dat mensen een beter imago hebben van hun
eigen streek. Dat beeld van een aangenaam en gastvrij gebied maakt het gemakkelijker
om zich erin te integreren en om het gevoel te krijgen dat men er deel van uitmaakt.
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen wil die gemeenschappelijke
culturele en toeristische identiteit stimuleren; het wil uitzoeken waar de energieën
zitten om er synergieën van te maken waarin iedere burger van de
grensoverschrijdende zone zich kan vinden.

DE IDENTITEIT VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED
ONTWIKKELEN EN PROMOTEN
DOOR CULTUUR EN TOERISME

FINANCIËLE GEGEVENS
• 57 ondersteunde projecten
• 45,4 miljoen euro EFRO-medefinanciering

DOELSTELLINGEN

• 103,9 miljoen euro totale kosten

RESULTATEN
• 1.883.685 toeristen die deelnemen aan toeristische activiteiten aan de
andere kant van de grens
• 782.362 personen die culturele manifestaties bezoeken aan de andere kant
van de grens

• Ontwikkelen en professionaliseren
van een geïntegreerd toeristisch
aanbod
• Vergroten en valoriseren van de
grensoverschrijdende
culturele
rijkdommen

• 9.600 professionals van de toeristische en culturele sector die een opleiding
en advies kregen
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LKT Toerisme
De toeristische uitwisselingen in de regio van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai bevorderen en
zodoende aan de bevolking de kans bieden ‘de grenzen te overschrijden’. Kortom, …

HET TOERISTISCHE POTENTIEEL VAN DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI VALORISEREN
OM DIT GEBIED EEN VOORAANSTAANDE PLAATS TE GEVEN OP HET INTERNATIONALE NIVEAU.

PARTNERS :
• IDETA (BE)
• Lille Métropole Communauté Urbaine (FR)
• Office du Tourisme de Lille (FR)
• Westtoer (BE)
• Toerisme Leiestreek (BE)
TOTAL BUDGET : € 1.352.413,00
EFRO – BUDGET : € 682.663,00
DUUR : van 1 januari 2011 tot 31 december 2014
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Een virtuele Eurometropolitane dienst voor
toerisme… Deze website is gelinkt aan de
webapplicaties van de projectpartners en vormt een
volwaardig en volledig uitgewerkt instrument dat
gaat van verleiden tot effectief boeken met als
tussenstappen informatieverzameling, downloaden
van inhoud en animatie om zo tegemoet te komen
aan de verwachtingen van de ‘consum’acteur’ – de
bewuste consument. Toeristische informatie en
diensten zijn op die manier beter toegankelijk voor
regionale en internationale klanten.

1 WEBSITE
die de bezoeker kennis laat maken met de
pareltjes op het gebied van cultuur,
architectuur, evenementen, enz., en met
de culinaire specialiteiten van de
grensoverschrijdende zone.

TOERISTISCHE PUBLICATIES
een kaart, een Bezoekerspas en een gids
zijn
de
ambassadeurs
van
de
grensoverschrijdende zone.

Om de informatie voor het publiek nog vollediger te
maken, wordt een toeristische publicatie uitgegeven
en worden twee promotietools gerealiseerd,
namelijk de Bezoekerspas Lille-Kortrijk-Tournai en
de toeristische kaart van de Eurometropool. Deze
documenten zijn in alle diensten voor toerisme van
de Eurometropool verkrijgbaar.
CONTACT :
• E-mail : plouvier@ideta.be
• Website :
http://www.visiteurometropolis.eu/
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Ardenne Tourisme GPS
Het toeristische aanbod van de Belgische en Franse Ardennen structureren, moderniseren en
professionaliseren via ontwikkeling, beheer, promotie en bestendiging van grensoverschrijdende toeristische
routes en circuits, ook voor trekkers, en dit alles aan de hand van een GPS - applicatie. Kortom, …

DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE ARDENNEN ALS TOERISTISCHE BESTEMMING VERSTERKEN.

PARTNERS :
• Fédération touristique du Luxembourg belge (BE)
• Fédération du Tourisme de la Province de Namur (BE)
• Comité Départemental du Tourisme des Ardennes (FR)
TOTAL BUDGET : € 676.860,40
EFRO – BUDGET : € 338.430,30
DUUR : van 1 februari 2010 tot 31 augustus 2014
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Ardenne All Access: de triple A-rating op het gebied van
toerisme
komt
eraan.
Door
structurering,
netwerkvorming en communicatie zijn de toeristische
routes van de Ardennen vanaf 2013 klaar voor het grote
publiek.
Daarnaast is het grensoverschrijdend Toeristisch
Informatiesysteem PROMETE nu voltooid. Dit
informatiesysteem
is
opgebouwd
rond
een
uitwisselingsplatform tussen de toeristische databases
van de drie projectpartners en de Franse regio Lorraine.
Door de toeristische informatie die aan weerskanten
van de grens aanwezig is met elkaar te linken,
optimaliseert dit systeem de relaties tussen deze
gebieden.
Er worden video’s en panoramische foto’s gerealiseerd
om de beschrijvingen van de grensoverschrijdende
circuits te verlevendigen. Het is de bedoeling om
uiteindelijk toeristische routes ‘à la carte’ aan te bieden
op de website.

ARDENNE ALL ACCESS
een toekomstige luxueuze webgids om
kennis te maken met de ‘Ardennen zonder
grenzen’.

10 GRENSOVERSCHRIJDENDE
RECREATIEVE CIRCUITS
rond de Frans-Belgische grens.

CONTACT :
• E-mail : f.rousseau@ftlb.be
• Website :
http://www.ardenne-tourisme-gps.eu
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De Groote Oorlog Herdacht
De samenwerking vergemakkelijken tussen sites en musea die verband houden met de Grote Oorlog, het
oorlogstoerisme ontwikkelen, een gezamenlijke strategie uitwerken voor de herdenkingsplechtigheden rond
‘100 jaar WOI’ in de periode 2014-2018. Kortom, …

BIJDRAGEN TOT BEWUSTWORDING EN PROMOTIE VAN EEN GEZAMENLIJKE GESCHIEDENIS
ROND DE EERSTE WERELDOORLOG.
PARTNERS :
Conseil Général du Nord (FR), Westtoer (BE), In Flanders
Fields Museum (BE), Provincie West-Vlaanderen (BE),
Ieper (BE), Zonnebeke (BE), Poperinge (BE), CominesWarneton (BE), Conseil Général du Pas-de-Calais (FR),
Conseil Général de l’Aisne (FR), ADRT Nord Tourisme
(FR), ADRT Aisne Tourisme (FR), Musée Somme 1916
(FR), Communauté d’Agglomération de Lens Liévin (FR),
Historial de la Grande Guerre (FR), Communauté de
Communes du Caudrésis-Catésis (FR)
TOTAL BUDGET : € 9.961.740,01
EFRO – BUDGET : € 3.648.713,00
DUUR : van 1 september 2008 tot 28 februari 2013
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De oorlogssites en –musea vormen de basis van het
Oorlogstoerisme aan beide kanten van de grens. De
projectpartners willen zich voorbereiden om de vele
bezoekers te kunnen onthalen en om hun
kwaliteitsproducten te kunnen aanbieden met
wederzijdse verwijzing. Het museum In Flanders Fields
(BE) wordt vernieuwd, in het Memorial Museum
Passchendaele 1917 (BE) wordt een museumtuin
aangelegd, de ‘Caverne du Dragon’ (FR) wordt
heringericht, het ‘Musée des Abris-Somme 1916’ (FR)
wordt gemoderniseerd, enz.
Met het oog op de herdenkingsplechtigheden rond ‘100
jaar WOI’ in de periode 2014-2018 programmeren de
projectpartners
gemeenschappelijke
culturele
manifestaties, zoals een colloquium ‘Hoe kunnen we
1914-1918 herdenken?’ en vier tentoonstellingen over
de vluchtelingenstromen naar aanleiding van de Eerste
Wereldoorlog.
Een virtuele tentoonstelling ‘De wegen van de Grote
Oorlog’ is on line geplaatst:
http://virtueletentoonstelling.1418herdacht.be/

16.782 BEZOEKERS
van de sites en musea die aan het project
deelnemen.

1 SMARTPHONE APPLICATIE
die gratis gedownload kan worden om
(opnieuw) kennis te maken met de
begraafplaats van Lyssenthoek (BE), ‘Le
Chemin des Dames’ (FR), ‘Mont Saint-Eloi’
(FR), enz.

1 TOERISTISCHE KAART
de eerste kaart over de Eerste Wereldoorlog
die een zo uitgestrekt grensoverschrijdend
gebied omvat.

CONTACT :
• E-mail : veroniquedavidt@cg59.fr
• Website : http://www.memoire1418.org
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PRIORITEIT 3

Om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel krijgen deel uit te maken van het
grensoverschrijdend gebied en zich ermee identificeren, is het noodzakelijk om
initiatieven te nemen die een invloed hebben op het dagelijkse leven van de
grensbewoners. De bevolking van de grenszone maakt gebruik van de diensten die aan
weerszijden van de grens beschikbaar zijn of van nieuwe grensoverschrijdende
diensten die aan hun behoeftes beantwoorden. De stromen die dankzij de
netwerkvorming of het gezamenlijk gebruik van diensten op gang gebracht worden,
dragen ook bij tot een toenadering tussen de grensbewoners, verbeteren de
wederzijdse kennis en versterken de grensoverschrijdende identiteit.
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen wil de toegang tot de zorg
aan weerskanten van de grens vergemakkelijken, gezamenlijke rampenplannen
opzetten en de bevolking sensibiliseren voor de risico’s in het dagelijkse leven.

HET GEVOEL VERSTERKEN DAT MEN DEEL UITMAAKT
VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBIED
DOOR HET AANBOD VAN EN DE TOEGANG
TOT DE GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN TE VERBETEREN

FINANCIËLE GEGEVENS

DOELSTELLINGEN

• 33 ondersteunde projecten
• 17,4 miljoen euro EFRO-medefinanciering

• Optimaliseren van de toegang tot
het aanbod aan diensten en
voorzieningen op het gebied van
gezondheid en welzijn voor de
grensbewoners

• 35,2 miljoen euro totale kosten

RESULTATEN
• 141.756 personen die gebruik
grensoverschrijdende diensten

maken

van

• 9.664.184
personen
die
gesensibiliseerd
grensoverschrijdende identiteit

het
worden

aanbod

aan

voor

de

• Gemeenschappelijke, geïntegreerde
acties uitvoeren op het gebied van het
grensoverschrijdend dagelijks leven
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SAM – Eurometropool
Gemeenschappelijke grensoverschrijdende initiatieven voorstellen op het gebied van preventie en bestrijding
van sociale uitsluiting voor alle probleemgroepen; methodes en kennis op elkaar afstemmen om sociale
innovatie te bevorderen; beroepsloopbanen ontwikkelen waarbij de belemmeringen op het vlak van
mobiliteit in de Eurometropool weggenomen worden. Kortom, …

SOLIDARITEIT, ACTIVERING, MOBILITEIT
PARTNERS :
Union Départementale des Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS) du Nord (FR), CCAS de Lille (FR),
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Kortrijk (BE), Centre Public d’Action Sociale de Tournai
(BE), CCAS de Roubaix (FR), Centre Public d’Action
Sociale de Mouscron (BE), Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Menen (BE), CCAS de Tourcoing
(FR), Ville de Lille (FR).
TOTAL BUDGET : € 1.149.993,64
EFRO – BUDGET : € 587.065,03
DUUR : van 1 juli 2010 tot 1 april 2014
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Het project SAM - Eurometropool sluit aan bij de wens
om een sociaal Europa tot stand te brengen door de
cliënten van de Belgische en Franse openbare centra
voor maatschappelijk welzijn in de Eurometropool deel
te
laten
nemen
aan
grensoverschrijdende
integratietrajecten. Deze mensen kunnen op die
manier waardevolle ervaring opdoen die hun
professionele, interculturele en sociale vaardigheden
verbetert en verrijkt.
Daarnaast kunnen de mensen die in de
partnerorganisaties werken een tijd lang werkervaring
opdoen bij een van de projectpartners en zodoende
kennis maken met andere beroepsmethodes. Daarbij
kan knowhow uitgewisseld worden en kunnen ze
innoverende methodes leren kennen.
Er wordt een studie uitgevoerd die tot doel heeft een
grensoverschrijdende analyse te maken van de
maatschappelijke behoeftes op het gebied van
hulpverlening aan ouderen met gedragsstoornissen.

14 PERSONEN
nemen gedurende 2 tot 6 maanden deel
aan integratietrajecten aan de andere
kant van de grens.

6 FORUMS OVER VRIJWILLIGERSWERK
worden georganiseerd om de betrokkenheid
van de burgers op het gebied van solidariteit
te vergroten.

29 PROFESSIONALS
werken een tijd lang bij hun collega’s aan
de andere kant van de grens.

CONTACT :
• E-mail : pauline.durieu@ccas-tourcoing.fr
• Website :
http://www.sameurometropole.eu
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Thiérache Santé
Aan de bevolking een zo volledig mogelijk pakket aan medisch-sociale diensten aanbieden met oog voor
kwaliteit en medische veiligheid. Kortom, …

EEN GEZAMENLIJK GEZONDHEIDSBELEID VOEREN IN DE FRANS-BELGISCHE ZONE ‘THIÉRACHE’.

PARTNERS :
•
•
•
•

Centre de Santé des Fagnes (BE)
Hôpital départemental de Felleries-Liessies (FR)
Centre hospitalier de Fourmies (FR)
Centre hospitalier d’Hirson (FR)

TOTAL BUDGET : € 1.558.150,00
EFRO – BUDGET : € 787.800,00
DUUR : van 1 januari 2008 tot 31 december 2013
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Tussen de instellingen van de zone worden synergieën
gesmeed die tot doel hebben een samenhangend
gezondheidsbeleid tot stand te brengen, waarbij naar
een betere toegankelijkheid van de gezondheidszorg
gestreefd wordt. Deze samenwerking is nuttig gebleken
in diverse domeinen, zoals oncologische zorg,
cardiologie, oogheelkunde en bij de oprichting van een
centrum voor medische beeldvorming.
Een ander belangrijk resultaat is een kenniscentrum
over de hulpverlening aan ouderen en een project over
de
alcoholproblematiek (behandeling,
nazorg,
hulpverlening bij verslaving).

1 MEDISCH TOTAALPROJECT
in de Frans-Belgische streek Thiérache, met
als doel het huidige zorgaanbod te
behouden en te ontwikkelen.

74.630 PERSONEN WERDEN
GESENSIBILISEERD
voor het project, via forums en conferenties.

1 TWEEDE MUG - TEAM
(mobiele urgentiegroep) werd opgezet vanuit

de huidige middelen van de ziekenhuizen
van Chimay en Fourmies.

Daarnaast werd een werkgroep opgericht voor de
coördinatie van de projecten en/of voor het op gang
brengen van nieuwe samenwerkingsprojecten. Het is
daarbij de bedoeling om het Transcards-systeem voort
te zetten en uit te breiden, een grensoverschrijdende
aankoopcentrale op te zetten, een werkgroep op te
richten die nadenkt over mogelijkheden om
ziekenhuisafval gezamenlijk te verwerken, enz.

CONTACT :
•

E-mail : c.stevaux@csf.be
29

Grensoverschrijdende Samenwerking
West-Vlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale
Bijdragen tot de ontwikkeling en de bevestiging van een grensoverschrijdende regio met een eigen identiteit,
verbeteren van de grensoverschrijdende informatie, meewerken aan de ontwikkeling van de
grensoverschrijdende projecten en acties van de spelers in dit gebied. Kortom, …

EEN ANTWOORD BIEDEN OP DE ZORGEN VAN DE BURGERS IN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE REGIO.
PARTNERS :
• GECT West-Vlaanderen / Flandre - Dunkerque –
Côte d’Opale (FR)
• West-Vlaamse Intercommunale (BE)
• Communauté urbaine de Dunkerque (FR)
TOTAL BUDGET : € 361.092,50
EFRO – BUDGET : € 188.417,50
DUUR : van 1 januari 2010 tot 31 december 2013
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De thematische werkgroepen dragen bij aan het
opzetten van projecten en concrete acties; ze brengen
de geschikte spelers met elkaar in contact aan
weerskanten van de grens, enz. Al die taken vervullen
ze met succes:
• Mobiliteit : realisatie van een nieuwe
grensoverschrijdende kaart van het openbaar
vervoer.
• Water :
actualisering
van
het
grensoverschrijdende waterjaarboek – editie
2013-2014.
• Economie : seminar over de economische
positionering van de grensoverschrijdende regio.
• Culture : organisatie van een festival rond de
beiaard, een van de belangrijkste elementen van
ons gezamenlijke culturele erfgoed.
• Enz.
Door opleidingen, studiebezoeken, contacten via deze
werkgroepen kan de territoriale samenwerking WestVlaanderen / Flandre – Dunkerque – Côte d’Opale
versterkt en gevaloriseerd worden.

9 THEMATISCHE WERKGROEPEN
werkgelegenheid-opleiding,
economie,
mobiliteit-transport, toerisme, cultuur,
ruimtelijke ordening, water, milieu en
platteland.

13 MANIFESTATIES
op regionaal, nationaal en Europees
niveau, waarbij de grensoverschrijdende
regio haar netwerken heeft kunnen
uitbreiden.

CONTACT :
• E-mail : k.defruyt@wvi.be
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PRIORITEIT 4

Ondanks de afwezigheid van natuurlijke hindernissen blijkt de grens in de
samenwerkingszone een belemmering te zijn voor het gemeenschappelijke beheer van
het gebied en van de natuurlijke rijkdommen die het herbergt.
De samenwerkingszone wordt gekenmerkt door stedelijke kernen, industriezones in
omwenteling, landelijke of semi-industriële zones en natuurgebieden. Al die gebieden
hebben aan weerskanten van de grens gelijkaardige kenmerken en voor het beheer
ervan is daarom een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk.
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen beoogt in al zijn projecten
en in het hele betrokken gebied de valorisatie en de bescherming van de natuurlijke
rijkdommen en van de biodiversiteit. Het maakt de burgers bewust van het belang om
het gemeenschappelijk natuurlijk en bouwkundig erfgoed goed te beheren.

HET GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED STIMULEREN
DOOR DUURZAME, GECOÖRDINEERDE EN GEÏNTEGREERDE
ONTWIKKELING VAN DE LEEFOMGEVING

FINANCIËLE GEGEVENS

DOELSTELLINGEN

• 40 ondersteunde projecten
• 24,6 miljoen euro EFRO-medefinanciering
• 51,1 miljoen euro totale kosten

RESULTATEN
• 161 samenwerkingsverbanden op het gebied van grensoverschrijdend
gebiedsbeheer worden ondersteund

• Gezamenlijk
beheren
en
valoriseren van
de natuurlijke
rijkdommen en van de leefomgeving,
met het oog op duurzame ontwikkeling
• Ontwikkelen van een gezamenlijke
aanpak voor het beheer van stads- en
plattelandsgebieden

• 10.892 plattelandsorganisaties worden ondersteund
• 2.453.602 personen worden gesensibiliseerd voor het milieu
• 617.306 personen worden betrokken bij acties rond duurzame ontwikkeling

• Organiseren en promoten van
duurzame,
grensoverschrijdende
activiteiten op het platteland
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Sustainable Use of Nitrogen
Verbeteren van de adviesinstrumenten op het gebied van stikstofbemesting; evalueren van de impact van
landbouwmethodes op de uitspoeling van nitraat; landbouwers stimuleren om het meststoffengebruik te
beperken. Kortom, …

DE WATERKWALITEIT VERBETEREN DOOR EEN DUURZAMER STIKSTOFGEBRUIK.
PARTNERS :
Université de Liège - Gembloux Agro-Bio Tech (BE),
Centre wallon de Recherches Agronomiques (BE),
Nitrawal (BE), Institut National de Recherche
Agronomique (FR), Laboratoire Départemental
d’Analyses et de Recherche de l’Aisne (FR), Chambre
d’Agriculture de l’Aisne (FR), Institut Technique de la
Betterave (FR), Institut Royal Belge pour l’Amélioration
de la Betterave (BE), Chambre Régionale d’Agriculture
du Nord - Pas de Calais (FR).
TOTAL BUDGET : € 1.655.686,98
EFRO – BUDGET : € 802.792,32
DUUR : van 1 januari 2010 tot 30 juni 2013
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Het project wil bijdragen tot de reductie van de
stikstofinbreng
door
milieuvriendelijker
bemestingsmethodes. De adviesinstrumenten op het
gebied van bemesting worden verbeterd, om
zodoende het gebruik van stikstofbemesting in de
landbouw te optimaliseren en om de negatieve
effecten ervan op het milieu te reduceren.

3.419 LANDBOUWERS

De impact van de landbouwmethodes op de
uitspoeling van nitraatstikstof wordt geëvalueerd in
twee gebieden aan weerskanten van de grens. Er
wordt verwacht dat het gebruik van de software voor
bemestingsadvies die door de projectpartners
uitgewerkt werd, een gunstig effect zal hebben (zowel
voor het milieu als op economisch vlak).

over het milieu, via 33 manifestaties:
tentoonstellingen, conferenties, enz.

De landbouwers worden via communicatieacties
gestimuleerd om hun meststoffengebruik te beperken
en ze worden individueel begeleid bij hun
stikstofgebruik. Daardoor vermindert de hoeveelheid
meststoffen die in de landbouw gebruikt worden en
vermindert bijgevolg ook de hoeveelheid nitraat in het
water.

CONTACT :
•
•

E-mail : grenera.gembloux@ulg.ac.be
Website : http://www.sun-interreg.eu/

werden
geadviseerd
om
hun
bemestingsmethodes te verbeteren.

25.985

PERSONEN

WERDEN

GESENSIBILISEERD

574

PERSONEN
BETROKKEN

WERDEN

bij acties voor duurzame ontwikkeling.

Zee en Polder
Informeren over de rijkdommen van de kust en de polders; de collectieve grensoverschrijdende kennis over
dit gemeenschappelijk erfgoed verspreiden; het onthaal in de bezoekerscentra en de milieueducatie
professionaliseren en internationaliseren. Kortom, …

MENSEN SENSIBILISEREN EN KENNIS LATEN MAKEN MET DE WONDEREN VAN ZEE EN KUST.

PARTNERS :
• ADEELI - Centre Permanent d’Initiatives à
l’Environnement de Flandre Maritime (FR)
•

Provinciebestuur West-Vlaanderen (BE)

TOTAL BUDGET : € 1.374.084,25
EFRO – BUDGET : € 703.799,25
DUUR : van 1 januari 2008 tot 30 juni 2012
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Bij het grote publiek en de scholen worden
sensibiliseringsacties gehouden over het milieu van
zee en kust, om mensen bewust te maken van het
belang van grensoverschrijdende samenwerking
langs de Frans-Belgische kust.
Er
worden
gemeenschappelijke
activiteiten
ondernomen: rondleidingen, grensoverschrijdende
wandelingen, publicatie van een kaart ‘De natuur aan
de
kust’,
enz.
Daarnaast
wordt
een
gemeenschappelijk programma van activiteiten voor
het grote publiek uitgegeven. Dit alles wordt
bekendgemaakt
via
een
gemeenschappelijk
communicatieplan en met een gemeenschappelijke
grafische stijl, zodat de grensoverschrijdende
identiteit van de kust duidelijk tot uiting komt.

DE WEKEN VAN DE ZEE
de gelegenheid bij uitstek om het kustmilieu
bekend en geliefd te maken bij het publiek.

1 TWEETALIGE ‘ECOGIDS’
‘De fascinerende wereld van de polder’
werd gezamenlijk ontworpen door Franse en
Belgische natuurkenners.

20.406

PERSONEN

WERDEN

GESENSIBILISEERD
voor het milieu van kust en zee.

Om uitwisselingen en contacten tussen het Franse en
het Belgische publiek te bevorderen, werden de
bezoekerscentra
geprofessionaliseerd
en
geïnternationaliseerd. Zo kan iedere bezoeker in zijn
eigen taal kennis maken met de natuurgebieden aan
de andere kant van de grens.

CONTACT :
• E-mail: damien.dumollard@cpieflandremaritime.fr
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VOOR MEER INFORMATIE GA NAAR ONZE WEBSITE:
WWW.INTERREG-FWVL.EU

