
Tussen 2007 en 2013 zijn 32 projectpartners uit Namen een samenwerking aangegaan met 132 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	35	grensoverschrijdende	projecten	die	in	de	Provincie	Namen	acties	uitvoeren	te	ondersteunen,	werd	aan	die	pro-

jecten	een	budget	van	52,2	miljoen	€	toegekend,	waarvan	25,3	miljoen	€	van	de	Europese	Unie	–	Europees	Fonds	voor	Re-

gionale	Ontwikkeling.

De	grensoverschrijdende	samenwerking	in	de	Provincie	

Namen
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.	

“Als onderzoekers kenden wij elkaar al nog vóór INTERREG bestond en we wisten waar elk laboratorium deskundig in 

was. Maar we hebben het aan INTERREG te danken dat er wetenschappelijke samenwerkingen tot stand gekomen 

zijn en dat die nu stevig wortel geschoten hebben. Wij zullen in de toekomst nauw met elkaar blijven samenwerken. 

We zijn ons er nu van bewust dat er complementariteiten bestaan tussen de kwaliteitsvolle teams die in de drie re-

gio’s aanwezig zijn.”
Marc ONGENA

Onderzoeker	bij	de	Universiteit	van	Luik	–	Gembloux	AgroBioTech
Partner	van	het	project	‘Phytobio’



Enkele voorbeelden van projecten

De toegang tot de gezondheidszorg vergemakke-
lijken
In	het	kader	van	de	projecten	 ‘COSANTRAN, RENCOSAN-

TRAN, COSANWALFRAN, COSANVLAAMSFRAN’	 is een 

samenwerking	tot	stand	gekomen	tussen	de	verschillende	

gezondheidsdiensten	 langs	 de	 Frans-Belgische	 grens.	

Ziekenhuizen,	sociale	zekerheid	en	ziekenfondsen	hebben	

met	 elkaar	 afspraken	 gemaakt	waardoor	 de	 hele	 bevolk-

ing	 van	 dezelfde	 diensten	 gebruik	 kan	maken.	 In	 overleg	

met alle betrokken ziekenhuizen worden gezamenlijke ur-

gentieplannen	 opgesteld	 om	 het	 reactievermogen	 en	 de	

samenwerking	 tussen	de	 teams	aan	beide	kanten	van	de	

grens	te	verbeteren.	Daarnaast	worden	de	administratieve	

procedures	 vereenvoudigd:	 de	 grensbevolking	 kan	 naar	

een ziekenhuis in het buurland gaan en daar gemakkelijker 

toegang	krijgen	tot	de	zorgverlening.	Elke	patiënt	krijgt	er	

dezelfde	terugbetaling	als	die	waarop	hij	in	eigen	land	recht	

heeft.	

Samenwerking op het gebied van onderzoek 
in dienst van de bedrijven in de zone
Het	project	‘PRISTIMAT’	verzamelt	de	deskundigheid	van	

zes	partners	in	een	grootscheeps	programma	voor	inno-

verend	onderzoek,	dat	gericht	is	op	de	behoeftes	van	de	

markt.	Het	project	 is	 opgebouwd	 rond	drie	belangrijke	

thema’s:	 MEDIMAT	 (biomaterialen	 voor	 medisch	 ge-

bruik),	TRANSMAT	(eigenschappen	van	materialen	voor	

de	 transportsector)	 en	 PIM-MIM	 (massaproductie	 van	

complexe	metalen	of	keramische	onderdelen).	

www.ofbs.eu

www.stimat.org

Valorisatie van de biologische fruitteelt in 
onze boomgaarden
Professionele	fruittelers	en	eigenaren	van	fruitbomen	

hebben	hun	handen	vol	aan	het	dagelijks	onderhoud	

van	 hun	 boomgaarden.	 Het	 project	 ‘TransBiofruit’	

geeft	concrete	antwoorden	op	de	problemen	die	zich	

voordoen	 in	 de	 biologische	 fruitteelt	 in	 het	 grenso-

verschrijdende	 gebied.	Het	wil	 daarbij	 de	 bestaande	

deskundigheid	 benutten,	 ervaringen	 uitwisselen	

en	 het	 milieu	 respecteren.	 Door	 deze	 Frans-Waalse	

samenwerking wordt deskundigheid ontwikkeld en 

wetenschappelijke	kennis	verworven.	

www.gabnor.org

De Maas, een nieuwe toeristische 
bestemming bij uitstek
De	partners	 van	 het	 project	 ‘La Meuse et Vous’	werken	

samen	om	de	Maasvallei	 aantrekkelijker	 te	maken	 en	 er	

een	hoogwaardige	toeristische	bestemming	van	te	maken.	

Aan	weerskanten	van	de	grens	wordt	een	gemeenschap-

pelijke	identiteit	ontwikkeld	en	ondersteund.	Dat	gebeurt	

via	de	grensoverschrijdende	promotie	van	het	toeristisch,	

commercieel	en	cultureel	aanbod	van	de	Provincie	Namen	

en	de	Franse	Ardennen.

www.lameuseetvous.com

Toeristische	 formules,	 een	

grensoverschrijdende	 gids,	

GPS-routes,	 brochures	 en	

allerlei	 activiteiten	 worden	

aangeboden	om	de	troeven	

van	 deze	 regio	 bekend	 te	

maken.	

Daardoor	 werden	 de	 syner-

gieën	 die	 eerder	 al	 tussen	 de	

Waalse en Franse onderzoe-

kers	 gecreëerd	 werden	 nog	

versterkt	en	kon	een	duurzame	

samenwerking opgestart wor-

den	 met	 bedrijven	 in	 de	 pro-

grammazone.


