
Hainaut Développement

Service EIC Hainaut / DTE Hainaut

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 34 25 00

E-mail: mons@reseau-dte.org

Partners | Euro Info Centre Namur (W), Intercommunale IDELUX (W), 

DTE Chimay (W), Chambre de Commerce et d’Industrie des Ardennes (F), 

Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (F) en Agence de Déve-

loppement de l’Aisne (F). 

Totaal budget | € 2.269.591,84 waarvan € 1.118.936,00 EFRO

Doelstelling
De partners van dit project willen hun deskundigheid op het vlak van 

de grensoverschrijdende ontwikkeling van de ZKO’s en KMO’s in een 

netwerk opnemen, om de informatie aan en de begeleiding van die 

ondernemingen te structureren en te integreren. Het project houdt de 

reglementering in de gaten en omvat verder de professionalisering van 

de organisaties, het beheer van het netwerk en het opzetten van een 

gemeenschappelijke communicatiestrategie. Tot slot krijgen de ZKO’s 

en KMO’s individuele begeleiding bij hun grensoverschrijdende acti-

viteiten. 

La Maison de l’Entreprise CEEI

Parc Scientifique Initialis

Rue René Descartes, 2

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 32 15 41

E-mail: christiaens@lme.be

Partners | Technopole de l’Aisne (F), Groupement d’intérêt écono-

mique des Centres Européen d’Entreprise et d’Innovation Wallons au 

travers de la Maison de l’Entreprise (W) 

Totaal budget | € 1.208.502,00 waarvan € 604.250,00 EFRO

Website | www.reseau-archange.com 

Doelstelling
Het belangrijkste doel van dit project is het bevorderen van 

het gebruik van het internet en van de informatie- en commu-

nicatietechnologieën door de economische spelers. Om dat te 

bereiken geven de projectpartners ondersteuning bij het ont-

werpen, realiseren en onderhouden van de websites van de  

bedrijven. Het project voorziet ook in een onderdeel ‘oplei-

ding’ waarin nieuwe ondernemers leren hoe ze een commer-

ciële website operationeel kunnen beheren. Tot slot werd een 

portaalsite ontworpen en beheerd voor bedrijven die zich op 

de e-business willen richten. 
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Grensoverschrijdende 
ontwikkeling van de  
bedrijven

De middelen afstemmen op 
de creatie van een nieuwe 
generatie bedrijven in  
Henegouwen en Aisne
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