
Tussen 2007 en 2013 zijn 32 projectpartners uit Champagne-Ardenne een samenwerking aangegaan met 84 andere Franse 

en Belgische projectpartners en hebben ze zich ingezet om:

•	 het	potentieel	op	het	gebied	van	economische	groei	en	innovatie	in	de	grensoverschrijdende	regio	te	stimuleren	en	te	

versterken;

•	 het	opleidingsaanbod	en	de	behoeftes	van	de	arbeidsmarkt	beter	op	elkaar	af	te	stemmen;

•	 het	onderzoek	in	veelbelovende	sectoren	te	ondersteunen;

•	 het	aanbod	aan	grensoverschrijdende	diensten	te	verbeteren	en	de	toegang	tot	die	diensten	te	vergemakkelijken;

•	 het	gemeenschappelijk	beheer	van	het	gebied	te	stimuleren	door	een	duurzame,	gecoördineerde	en	geïntegreerde	

ontwikkeling	van	de	leefomgeving.

Om de 24	grensoverschrijdende	projecten	die	 in	Champagne-Ardenne	acties	uitvoeren	te	ondersteunen,	werd	aan	die	

projecten	een	budget	van	38	miljoen	€	toegekend,	waarvan	18	miljoen	€	van	de	Europese	Unie	–	Europees	Fonds	voor	

Regionale	Ontwikkeling.

De	grensoverschrijdende	samenwerking	in	

Champagne-Ardenne
Al	meer	dan	20	jaar	lang	ondersteunt	het	Interreg	Programma	France-Wallonie-Vlaanderen	grensoverschrijdende	pro-

jecten	en	werkt	het	aan	het	opheffen	van	de	ongelijkheden	tussen	de	regio’s	langs	de	Frans-Belgische	grens.	Zo	kunnen	

concurrentie	en	rivaliteit	veranderen	in	verbondenheid	en	samenwerking.	De	synergieën	die	tussen	de	regio’s	gecreëerd	

worden,	dragen	bij	 tot	de	economische	groei	en	bevorderen	de	grensoverschrijdende	 innovatie	 in	het	kader	van	het	

cohesiebeleid	van	de	Europese	Unie.

“Op menselijk vlak hebben we elkaar dankzij het project beter leren kennen en hebben we onze verschillende profie-

len gecombineerd om er het beste uit te halen. Andere projecten zijn al aan de gang en er werden nieuwe samenwer-

kingsverbanden aangegaan.”
Lissan AFILAL

Hoogleraar	bij	het	CReSTIC	–	Universiteit	van	Reims	Champagne-Ardenne
Partner	van	het	project	‘Connect	2	All’



Enkele voorbeelden van projecten

‘Distance Zéro’: nul afstand 
tussen werkgever en werkzoekende
De	partners	van	het	project	‘Distance Zéro’	vertrek-

ken	 vanuit	 de	 behoeftes	 van	 de	 arbeidsmarkt	 om	

opleidingen	 te	organiseren.	 Ze	hebben	 zich	 in	 een	

netwerk	 verenigd	 om	 opleidingsmodules	 voor	

knelpuntberoepen	 te	 creëren	 (medisch	 secreta-

riaatsmedewerker,	 onderhoudstechnicus	 voor	

windturbines,	 procesoperator,	 ICT-businessanalist	

voor	KMO’s,	licht-	en	geluidstechnicus,…).	

www.leforem.be

Zorg dragen voor 
al onze generaties
Er	 is	 vastgesteld	 dat	 in	 het	 grensoverschrijdende	 ge-

bied	 een	 aantal	 tekorten	 bestaan	 in	 vergelijking	met	

het	 nationale	 gemiddelde.	 De	 instellingen	 voor	 ge-

zondheidszorg	 in	 Champagne-Ardenne,	 Namen	 en	

Luxemburg	hebben	daarom	via	het	project	 ‘ICAPROS’	

hun	kennis,	hun	deskundigheid,	hun	voorzieningen	en	

hun	ervaring	bijeengebracht	om	concrete	acties	uit	te	

voeren	rond	diverse	aspecten	van	de	gezondheid.

www.preventionsante.eu

Het	 project	 werkt	 hoofdza-

kelijk rond de gezamenlijke 

aanpak	van	de	gezondheids-

promotie	 en	 –educatie	 en	

van	de	preventie	van	hart-	en	

vaatziekten	 en	 de	 aandoe-

ningen die ermee gepaard 

gaan	(cholesterolproblemen,	

diabetes,	enz.).

Trendy cultureel erfgoed: 
het figurentheater
Het	grensoverschrijdend	gebied	heeft	een	lange	geschie-

denis	op	het	gebied	van	het	figurentheater.	Om	ervoor	

te	zorgen	dat	deze	kunstvorm	tussen	beide	landen	on-

derling	 doorgegeven	 wordt	 en	 gewaardeerd	 wordt,	

heeft	het	project	 ‘Transform’	 een	grensoverschrijdend	

platform	opgericht.	Dankzij	het	project	kunnen	docen-

ten	en	jonge	professionals	opleidingen	volgen	en	erva-

ringen uitwisselen en krijgen ze de kans om het aange-

leerde	in	andere	regio’s	in	de	praktijk	te	brengen.	

Nieuwe, innoverende systemen voor 
logistiek en transport
In	 de	 sector	 van	 het	 transport	 en	 de	 logistiek	 in	 de	

grensregio	 tussen	 Champagne-Ardenne	 en	 Wallonië	

woedt	een	meedogenloze	internationale	concurrentie.	

Om	winstgevender	te	worden,	maken	de	ondernemin-

gen	in	deze	sector	in	toenemende	mate	gebruik	van	de	

nieuwe	 informatie-	 en	 communicatietechnologieën.	

Toch	worden	die	mogelijkheden	niet	optimaal	benut.	

Om	voor	die	problematiek	een	oplossing	te	vinden,	

Zo	 ontstaan	 nieuwe	 grenso-

verschrijdende	 creaties.	 Het	

figurentheater	krijgt	daardoor	

aandacht in de pers en bij de 

bevolking	van	de	grenszone.	

Werkzoekenden,	 docenten,	

werknemers en studenten 

kunnen	 bedrijfsstages	

volgen	 aan	 de	 andere	 kant	

van	de	grens.
www.transform2014.eu

www.c2a-project.eu

ontwikkelen	 de	 partners	 van	

het	 project	 ‘Connect 2 All’	

een	 technologie	 voor	 gene-

rieke	 interoperabiliteit	 (een	

‘slimme	 communicatietun-

nel’)	die	communicatie

mogelijk maakt tussen de ingebouwde randappara-

tuur	 in	het	voertuig	en	waardoor	ze	hun	resources	en	

diensten	met	elkaar	kunnen	delen.	


