De grensoverschrijdende samenwerking in de Provincie

Namen

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.

“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 regio’s aanwezig zijn.”

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

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 projecten een budget van 52,2 miljoen € toegekend, waarvan 25,3 miljoen € van de Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
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