
BEOOGDE DOELSTELLINGEN 
VAN HET PROJECT
Het CTE GO-KMO, Centre Transfrontalier des Entreprises/
Grensoverschrijdend Ondernemerscentrum voor KMO’s, is 
de dienst ter begeleiding van kmo’s / kmi’s die hun zaken aan 
beide zijden van de Frans-Belgische grens willen uitbreiden. 
Daarnaast wil het centrum ondernemingen informeren, 
raad geven in verband met hun ontwikkelingsprojecten, en 
grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen 
kmo’s/kmi’s in het hele grensgebied bevorderen.

EERSTE RESULTATEN
•  Er werden al meer dan 400 bedrijven begeleid. De steeds 

terugkerende thema’s in de aanvragen zijn de volgende: 
de reglementering in verband met bouwwerven, een 
bedrijf oprichten in een buurland, de btw-regelgeving of de 
wetgeving in verband met de detachering van personeel, 
maar ook de zoektocht naar technische of commerciële 
partners om mee samen te werken.

•  Promotie en verspreiding van het gebruik van ICT bij 
grensoverschrijdende acties, die speciaal bestemd 
zijn voor bedrijven die deze diensten gebruiken 
of in die sector actief zijn (ateliers, werkgroepen, 
evenementen, …). Meer dan 70 bedrijven en project-
dragers hebben op die manier al advies gekregen op het 
vlak van marketingtechnieken in verband met ICT.

•  In het hele grensgebied werden een dertigtal seminars 
en informatiesessies georganiseerd, waarbij ongeveer 
700 personen uit 382 bedrijven werden geïnformeerd 
over de grensoverschrijdende thema’s en ze onder elkaar 
ervaringen konden uitwisselen.

•  80 bedrijven kregen reeds de kans om tijdens 5 
vakbeurzen hun knowhow te tonen.

•  9 bedrijven kregen een specifieke begeleiding in het kader 
van inschrijvingen voor een openbare aanbesteding.
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Grondgebied gedekt door het project



MEER INFORMATIE OP
www.centre-transfrontalier.org

www.go-kmo.org
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14 projectpartners 
•  L’intercommunale IDETA 
• L’intercommunale IEG 
•  La Maison de l’Entreprise 
•  Hainaut Développement 
•  L’intercommunale BEP  

(Bureau Economique de la Province de Namur)
• L’intercommunale Idelux
• L’intercommunale Igretec 
• La CCI Grand Lille 
•  La Maison des Entreprises  

de la Thierache et de la Serre 
• La CCI des Ardennes 
• La CCI de l’Aisne 
•  Unizo Zuid-West Vlaanderen 
•  Unizo Internationaal 
•  Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij  

West-Vlaanderen (POM) 

1 geassocieerde projectpartner 
•  Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO)

2 140 400 € 
(gemobiliseerd EFRO-bedrag)

4 517 952 € 
(totale kostprijs van het project)
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