De grensoverschrijdende samenwerking in de Provincie

West-Vlaanderen

Het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen ondersteunt reeds meer dan 20 jaar grensoverschrijdende projecten. Het programma streeft ernaar om de bestaande regionale verschillen langs de Frans-Belgische grens weg te werken. Zo zijn de contacten niet langer gebaseerd op een gevoel van concurrentie en rivaliteit maar op een streven naar
samenhang en samenwerking. De synergie die op die manier tussen de verschillende streken tot stand komt, draagt bij
tot de economische groei en zet aan tot grensoverschrijdende innovatie binnen het kader van het cohesiebeleid van de
Europese Unie.

“Wat me het meest boeit in de grensoverschrijdende uitzendingen, is dat men elkaar op een professionele manier
beter leert kennen en dat men elkaars verschillen en kenmerkende eigenschappen ontdekt. De Vlamingen hebben een
verschillende culturele achtergrond dan de Franstaligen. En toch delen we dezelfde interesses en werken we samen
rond dezelfde thema’s. Dat is bijzonder boeiend.”
Marleen VERFAILLIE,
Afgevaardigd Bestuurder van vzw Focus-WTV
Partner van de grensoverschrijdende televisieprojecten

Tussen 2007 en 2013 hebben 91 projectpartners uit West-Vlaanderen zich samen met 197 andere Franse en Belgische
projectpartners 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;
• de identiteit van het grensoverschrijdende gebied te ontwikkelen en promoten via cultuur en toerisme.
Aan de 78 grensoverschrijdende projecten in de Provincie West-Vlaanderen werd er 125 miljoen € toegekend, waaronder
57,5 miljoen € afkomstig van de Europese Unie - het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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