De grensoverschrijdende samenwerking in de Provincie

Henegouwen

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.

‘Bedrijfsleiders hebben vaak een nogal onduidelijk beeld van de buurregio. Het is onze taak hen te laten zien dat de verschillen uiteindelijk niet zo groot zijn en dat het mogelijk is om met een aantal eenvoudige, kleine acties de hindernissen uit
de weg te ruimen. Daardoor ontdekken ze plots een hele waaier van mogelijkheden en contacten vlak bij hen in de buurt,
waar ze nog niet eerder aan gedacht hadden.”

Caroline DEMORRE
Projectverantwoordelijke bij IDETA
Partner van het project ‘Grensoverschrijdend Ondernemerscentrum’

Tussen 2007 en 2013 zijn 107 projectpartners uit Henegouwen een samenwerking aangegaan met 245 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 114 grensoverschrijdende projecten die in de Provincie Henegouwen acties uitvoeren te ondersteunen, werd aan
die projecten een budget van 174 miljoen € toegekend, waarvan 82,8 miljoen € van de Europese Unie – Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.
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Harmoniseren van de
grensoverschrijdende
rampenplannen

Het project ‘CTE-Go KMO’ creëert en structureert grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en bevordert

De Provincie Henegouwen en de Frans-Belgische interventieteams werken samen om de veiligheid in
het Frans-Belgische gebied te verbeteren. Dankzij het
project ‘APPORT’ worden de rampenplannen nu gezamenlijk georganiseerd tussen Doornik en de Franse Ardennen. De kazernes beschikken over modelscenario’s
voor ongevallen, de risico’s zijn in kaart gebracht en de
interventiemiddelen zijn aangepast. De alarmprocedures en de maatregelen om de bevolking te beschermen, zijn geharmoniseerd.
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bachtelijke ondernemingen in Nord-Pas de Calais, Aisne,
Ardennes, Vlaanderen en Wallonië. De bedrijven worden
krijgen advies bij hun ontwikkelingsprojecten en ze worden
individueel begeleid.
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Grensoverschrijdende biologisch
afbreekbare polymeren
Via het project ‘Nanolac’ hebben onderzoekers uit
Mons en Lille samengewerkt om biologisch afbreekbare plastic producten te ontwikkelen die gebruikt
kunnen worden in de biomedische sector en de transportsector. De onderzoekers zijn erin geslaagd om op
basis van de vergisting van bietsuiker een bioplastic te
ontwikkelen dat antibacteriële eigenschappen heeft
en warmtebestendig is.
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voor alle burgers ruimte creëert om actie te ondernemen,
het woord te voeren, zich artistiek te uiten en hun kijk op de
maatschappij te geven”.
De Franse en Belgische partners verwelkomen u op hun
toneel-, dans-, straat- en circusvoorstellingen en bieden ook
kunstenaarsresidenties aan. Publiek, kunstenaars, ontwerpers, plaatselijke spelers en jongerenorganisaties worden
ingezet om de inwoners van de grensoverschrijdende zone
kennis te laten maken met het gebied.
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Les Effronteries...
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het ontdekken waard zijn.
www.leboulon.fr - http://arret59.be/contenu/les-effronteries/

