De grensoverschrijdende samenwerking in

Picardië

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.

“Dankzij de 14001-certificering kunnen we anticiperen op de regelgeving op het gebied van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid. Ieder jaar gaan we een stapje verder in deze milieu-upgrade.”

Thérèse-Marie COUVREUR
Voorzitter van Terr’Avenir
Partner van het project DurAgr’ISO 14001

Tussen 2007 en 2013 zijn 38 projectpartners uit Picardië een samenwerking aangegaan met 128 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 Regio Picardie acties uitvoeren te ondersteunen, werd aan die projecten
een budget van 62,8 miljoen € toegekend, waarvan 29,1 miljoen € van de Europese Unie – Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.

Enkele voorbeelden van projecten
Ludieke ontmoetingen
rond robotica
De partners van het project ‘ROBOTRANS’ laten jonge-

Van ‘Bier’land’ tot ‘Frouz’land’
De projectpartners hebben ter gelegenheid van de release
van de film ‘Rien à déclarer’ het succes van deze film aangegrepen om het toerisme aan weerskanten van de grens een
steuntje in de rug te geven. De voormalige douanepost, die
op het grenspunt ligt van Chimay, Momignies, Hirson en
Saint-Michel, werd omgebouwd tot een onthaalpunt van
waaruit toeristische routes starten die langs de plaatsen
van de filmopnames voeren.  

ren kennismaken met wetenschap en techniek door ze te
laten deelnemen aan de grensoverschrijdende wedstrijd
‘Robots zonder grenzen’. Tijdens bijeenkomsten nemen
de jongeren het tegen elkaar op in spelletjes en nemen
ze deel aan workshops; op die manier worden ze gestimuleerd om elkaars projecten te vergelijken, samen te
werken en elkaar beter te leren kennen.
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www.courquain.com

http://robots.pass.be

Acht partners zetten zich
in voor grensoverschrijdend
en Europees fietsen

Nieuwe opleidingen voor nieuwe beroepen

Om het grensoverschrijdend gebruik van de fiets te stimule-

gebied ontstaat de behoefte aan nieuwe opleidingen. De
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‘Grensoverschrijdend Groen-Blauw Fietsnetwerk’. Vanwege
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Om het fietsgebruik aan
weerskanten van de grens te
vergemakkelijken, ontwikkelen de betrokken overheden
en instellingen fietsnetwerken in en tussen de steden,
zoals het groen-blauw fietsnetwerk.

Door de technologische evolutie in het grensoverschrijdend

en volledig overzicht van alle
technologieën,

innovaties

en ideeën om arbeidsongevallen te voorkomen.
www.fiier-t.org

