De grensoverschrijdende samenwerking in

Nord

Al meer dan 20 jaar lang ondersteunt het Interreg Programma France-Wallonie-Vlaanderen grensoverschrijdende projecten 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.

“Een nulrisico bestaat natuurlijk niet, maar tegenwoordig zijn de rampenplannen en de hulpverleningssystemen
zodanig georganiseerd dat de Frans-Belgische grens helemaal wegvalt.”

Christian CHOCQUET
Gedelegeerd Prefect voor defensie en veiligheid van het departement NORD
Partner van het project APPORT

Tussen 2007 en 2013 zijn 182 projectpartners uit het departement Nord een samenwerking aangegaan met 308 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 162 grensoverschrijdende projecten die in het departement Nord acties uitvoeren te ondersteunen, werd aan die
projecten een budget van 245 miljoen € toegekend, waarvan bijna 114 miljoen € van de Europese Unie – Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

Enkele voorbeelden van projecten
De toegang tot de gezondheidszorg
vergemakkelijken
In het kader van de projecten ‘COSANTRAN, RENCOSANTRAN,
COSANWALFRAN, COSANVLAAMSFRAN’ is een samenwer-

Technologie in dienst
van de textielsector

king tot stand gekomen tussen de verschillende gezondheids-

Uit de samenwerking tussen Franse en Vlaamse laboratoria is het project ‘TriTex’ (Transfert of Research and
Innovations in Textile) ontstaan. Een aantal onderzoekers hebben dit netwerk opgericht om de innovatie in
geavanceerd, technisch en intelligent textiel, ‘smart textile’ genaamd, te bevorderen. Smart textile is het meest
recente resultaat van de evolutie op textielgebied. Er is nu
bijvoorbeeld kledij met een ingebouwde hartsensor, jasjes
met een geïntegreerde MP3-speler, lichtgevende kledij,
knipperende rugnummers, enz.
Naast onderzoek omvat
het project ook het aan-

diensten langs de Frans-Belgische grens. Ziekenhuizen, sociale
zekerheid en ziekenfondsen hebben met elkaar afspraken gemaakt waardoor de hele bevolking van dezelfde diensten gebruik kan maken. In overleg met alle betrokken ziekenhuizen
worden gezamenlijke urgentieplannen 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.
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De Westkust en de Côte d’Opale werken samen
over de grens heen

Gezamenlijke aanpak van het duurzame beheer
van de natuurgebieden
Het Belgische ‘Parc naturel des Plaines de l’Escaut’ en het
Franse ‘Parc naturel régional Scarpe-Escaut’ hebben een
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