OP 31 DECEMBER 2009,
111,5 MILJOEN

INTERREG IV France – Wallonie - Vlaanderen

EUROPESE FINANCIERING
OM GRENZEN TE VERVAGEN ...

Sinds de start in 1990 van de INTERREG-programma’s ontwikkelden NoordFrankrijk, Wallonië en Vlaanderen tal van grensoverschrijdende initiatieven om
hun respectievelijke rijkdommen te valoriseren en het delen van competenties te
bevorderen.

Op 15 november 2007 keurde de Europese
Commissie het INTERREG IV-programma
France – Wallonie – Vlaanderen goed,
aldus toelatend aan ongeveer 10,5 miljoen
inwoners van de vijf betrokken regio’s de
concrete resultaten te zien van initiatieven

die
voortvloeien
uit
de
grensoverschrijdende
projecten
ter
bevordering
van
economie,
werkgelegenheid, onderzoek, duurzame
ontwikkeling, onderwijs, cultuur, toerisme,
dagelijks leven en rurale ontwikkeling.

Het budget van het programma bedraagt
276 miljoen euro, waarvan 50%
gefinancierd door de Europese Unie
(Europees
Fonds
voor
Regionale
Ontwikkeling) en het saldo door de
operatoren of de overheden.

Op 31 december 2009 hadden de
selectiecomités 137 projecten aanvaard die
mee door het EFRO worden gefinancierd,
voor een totaal van 111,5 miljoen euro, dat
is 81% van de beschikbare enveloppe voor
de periode 2007-2013.

HET PROGRAMMAGEBIED
Het INTERREG IV France - Wallonie - Vlaanderen heeft
betrekking op :
 de Departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne en
Ardennes in Frankrijk,
 de Provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in
Wallonië,
 de Provincies Oost- en West-Vlaanderen in Vlaanderen.
In totaal vertegenwoordigt dit grensoverschrijdende gebied
een oppervlakte van 62.000 km².
Economisch gezien omvat deze regio zowel landbouwgebieden
als industriële en commerciële centra.
De voedingsindustrie, de textielnijverheid, de drukkerijsector en de hout- en metaalbewerking vormen de historische
pijlers van het economische leven in het gebied. Deze diversiteit maakt de rijkdom van deze grensoverschrijdende
ruimte tussen Brugge en Epernay.

DE INSTITUTIONELE PARTNERS

DE THEMATISCHE PRIORITEITEN

Cultuur en Toerisme
31,8%

Duurzame,
gecoördineerde en
geïntegreerde
ontwikkeling van de
leefomgeving
21,5%

Het grensoverschrijdend
dienstenaanbod
13,4%

De economische ontwikkeling
33,3%

Wallonië is de Beheersautoriteit van het
programma. Het coördineert de realisatie van de
grensoverschrijdende acties samen met :







de Prefecturen van de Regio’s Nord-Pas de
Calais, Picardie, Champagne-Ardenne,
de Regio’s Nord-Pas de Calais, Picardie,
Champagne-Ardenne,
de Departementen Nord, Pas-de-Calais,
Aisne, Ardennes,
de Franse Gemeenschap van België,
de Vlaamse Overheid,
de Provincies West-Vlaanderen en OostVlaanderen.

DE PROJECTEN
Wat is het gemeenschappelijk punt tussen de oprichting van een vrij toegankelijke leeromgeving op Internet voor
Nederlands en Frans, het creëren van een culturele en artistieke grensoverschrijdende ruimte, de preventie en de
vermindering van de risico's in het uitgaansleven of nog het invoeren van een observatiepost van de landschappen?
Talrijke gevarieerde projecten, maar die allemaal hetzelfde bestaansrecht hebben: de samenwerking tussen Franse,
Waalse en Vlaamse instanties en teams.
De lijst van de aanvaarde projecten is te raadplegen op de website van het programma : WWW.INTERREG-FWVL.EU

STAND VAN ZAKEN VAN HET PROGRAMMA
Op 31 december 2009, is bijna 85% van de beschikbare begroting op de thematiek verbonden met de economische
ontwikkeling respectievelijk het toerisme en de cultuur bestemd voor respectievelijk 46 en 36 projecten.
De begroting van de thematiek betreffende de grensoverschrijdende diensten aan de bevolking en het
grensoverschrijdende beleid van het gebied zijn, gemobiliseerd ter hoogte van 70%, bestemd voor respectievelijk 23
en 30 projecten.

ENKELE SLEUTELCIJFERS
Op 31 december 2009, heeft het INTERREG IV-programma Frankrijk Wallonië - Vlaanderen toegelaten om:

 600 arbeidsplaatsen te scheppen of te handhaven ;


Bijna 1.100 geïntegreerde grensoverschrijdende acties uit te
voeren betreffende de bescherming van de biodiversiteit ;



Bijna 700 gemeenschappelijke acties voor het beheer van
natuurgebieden op te zetten;



Bijna 3.400 bewustmakingsacties voor het milieu te ontwikkelen;



56 specifieke acties uit te voeren inzake gelijke kansen of
voor gediscrimineerde of kwetsbare groepen ;

 Meer dan een honderdtal acties te ontwikkelen om de
tweetaligheid langs de grens te bevorderen, aldus meer
dan 18.200 personen bereikend.

DE EERSTE RESULTATEN…
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN TECHNOLOGISCHE VERNIEUWING
115 samenwerkingsverbanden tussen competentiecentra dankzij het Programma tot stand gebracht;
278 sensibiliseringsacties en 238 acties voor advies aan ondernemingen werden uitgevoerd;
62 gerealiseerde acties die de zone op internationale schaal promoten.

WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING
407 acties voor informatie over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
208 grensoverschrijdende opleidingssessies.

TOERISTISCHE ONTWIKKELING
63 specifieke acties die tot doel hadden een gestructureerd aanbod aan grensoverschrijdende toeristische
producten tot stand te brengen;
87 promotieacties van de zone.

CULTUUR
meer dan 1200 culturele acties, die gezamenlijk uitgevoerd werden;
225 acties die tot doel hadden de beroepsbekwaamheid van de professionals in de culturele sector te
verhogen (via uitwisselingen, samenwerking, …).

GEZONDHEID EN DAGELIJKS LEVEN
46 gerealiseerde acties die tot doel hadden het aanbod inzake gezondheidszorg te optimaliseren ;
bijna 180 uitgevoerde acties om het grensoverschrijdende burgerschap te stimuleren
(netwerkvorming van het verenigingsleven, …).

GEMEENSCHAPPELIJK BEHEER VAN HET GEBIED EN VAN DE LEEFOMGEVING - MILIEU
129 acties over energiebesparing;
133 acties over het gemeenschappelijke beheer van de natuurlijke rijkdommen
(risicobeheer, landschapsparken, …);
332 geïntegreerde acties die tot doel hebben het energieverbruik te verminderen;
23 acties tot bevordering van de productie van hernieuwbare energie;
39 acties inzake risicopreventie (overstromingen,…);
332 acties voor landschapsbescherming.

PRIORITEIT 1 : DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE ZONE BEVORDEREN DANKZIJ EEN SAMENHANGENDE EN GEÏNTEGREERDE
GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK

DE GRENSREGIO’S WORDEN BENADEELD DOOR HET
BESTAAN VAN EEN GRENS DIE HUN ECONOMISCHE EN
INNOVATIEVE ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL BEPERKT.

HET IS DAN OOK NOODZAKELIJK OM HET GRENSEFFECT
ZOVEEL MOGELIJK TE VERMINDEREN ZODAT DE
SAMENWERKINGSZONE

ZICH

OPTIMAAL

KAN

POSITIONEREN.

DEZE VASTSTELLING MAAKT HET MOGELIJK EEN
ONTWIKKELINGSPOTENTIEEL TE IDENTIFICEREN DAT ZAL
KUNNEN STEUNEN OP DRIE INTERVENTIEDOMEINEN: DE
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN INNOVATIE, DE
VALORISATIE VAN DE ECONOMISCHE IDENTITEIT EN DE
AANPASSING VAN DE ARBEIDSMARKT EN VAN DE
OPLEIDING.

Financiële gegevens
84,82% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
48 ondersteunde projecten
36,6 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
75,09 miljoen euro van totaal budget
Beoogde doelstellingen
Het grensoverschrijdende economische en innovatieve groeipotentieel stimuleren en
versterken
De afstemming tussen het opleidingsaanbod en de behoeften van de arbeidsmarkt
bevorderen
De economische identiteit van de grensoverschrijdende zone ontwikkelen en
internationaliseren
Resultaten
826 onderzoekscentra/competentiecentra/ ondernemingen die opgenomen werden in een
grensoverschrijdend netwerk
95.444 gesensibiliseerde ondernemingen
9.959 geadviseerde ondernemingen
29.061 opgeleide personen
819.731 personen die geïnformeerd werden over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt

COBALT
SAMENGEVAT
Aanmaak van een gratis elektronisch
leerplatform op het web voor het
aanleren van Nederlands en Frans

DOELSTELLINGEN

OPERATOREN

Projectpartners :
Université Charles-deGaulle – Lille 3 ; Faculté
Polytechnique de Mons ;
vzw WTV Zuid ; VDAB ;
FOREM.

ACTIES
Aanmaak & ter beschikking stellen van het
beeldmateriaal en promotie.
Didactisch gebruik van nieuwe technologieën
in de leeromgeving.
Vernieuwing
en
ontwikkeling
pedagogische inhouden.

van

Aanmaak van “modellen”voor de integratie
van Franel in het bestaande vormingsaanbod.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 1.533.585,00
EFRO-bijdrage : € 777.992,50

DE RESULTATEN...
Ontwikkeling van het werktuig Franel door de
on-line inzet van nieuwe didactische
materialen.
Gebruik van het werktuig door meer dan
25.000 personen.

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2011

WWW.FRANEL.EU

Projectleider :
Katholieke Universiteit
Leuven

Bevorderen van de taalvaardigheid in de drie regio’s wat de
taal van de buur betreft en dit zowel voor het algemeen als
het zakelijk taalgebruik.
Bevorderen van de interculturele communicatie tussen de
drie betrokken regio’s door te werken met taalmateriaal
waarin karakteristieke elementen van de regio van de buur
gepresenteerd worden.
Bijdragen tot de innovatie van het taalonderwijs Nederlands
en Frans in schoolcontext binnen de drie regio’s.
Bijdragen tot het innovatief gebruik van ICT (Informatie en
Communicatie Technologie).

SAMENWERKING INZAKE INTERREGIONAAL ONDERZOEK, INNOVATIE EN
TECHNISCHE ONDERSTEUNING OP HET VLAK VAN MATERIALEN

PRISTIMAT
SAMENGEVAT
Horizontale benadering van innovatie.
Integratie in de dynamiek van de
concurrentieclusters en de regionale
clusters

OPERATOREN
DOELSTELLINGEN
PRISTIMAT ligt in het verlengde van het project STIMAT
(Interregionale Technologische Ondersteuning inzake
Geavanceerde Materialen), dat gefinancierd werd in het
kader van het INTERREG III-Programma. PRISTIMAT
heeft tot doel de onderzoeksinstellingen aan
weerskanten van de grens met elkaar te laten
samenwerken, zodat ze hun deskundigheid kunnen
bundelen en aan de ondernemingen van de
grensoverschrijdende zone technologische diensten met
een hoge toegevoegde waarde kunnen aanbieden.

Projectleider :
INISMa - Institut Interuniversitaire
des Silicates, sols et Matériaux
Projectpartners :
CRIBC - Centre de Recherche de
l’Industrie Belge de la Céramique ;
CRITT-MDTS - Centre Régional
d’Innovation et de Transfert de
Technologie ; SIRRIS - Centre de
recherche de l’Industrie
technologique ; UVHC - Université
de Valenciennes et du Hainaut
Cambrésis ; UPJV - Université de
Picardie Jules Verne – IUT de
l’Aisne.

ACTIES
TRANSMAT : ontwikkeling van materialen
gebruikt kunnen worden in het vervoer te land;

die

MEDIMAT : ontwikkeling van biocompatibele
materialen voor de medische sector;

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 3.333.010,59
EFRO-bijdrage : € 1.648.124,70

DUUR
Van 01/10/2008 tot 30/09/2012

MIM-PIM : ontwikkeling van spuittechnieken voor
onderdelen met complexe vormen, die toegepast
kunnen worden in de sector van de luxeproducten,
de autosector en de biomedische sector.

DE RESULTATEN...
Het grensoverschrijdend invoeren van het team RD.
Uitvoeren van wetenschappelijke en technologische
werkzaamheden.
Verspreiding van informatie van technologiebewaking bij de ondernemingen.
Verwezenlijking
van
(laboratoriumuitrusting).

technische

investering

TRITEX

Onderzoek over innovatie in de
textielmaterialen en in de
productieprocessen

DOELSTELLINGEN

OPERATOREN
Projectleider :
ENSAIT (Ecole Nationale
Supérieure des Arts et
Industries Textiles)
Projectpartners :
Universiteit GentValgroep Textielkunde

Opzetten van multilaterale onderzoeksprogramma’s over
thema’s die betrekking hebben op innovatie in de productieen/of
distributieprocessen
en
op
innovatie
in
textielmaterialen. De thema’s waar de grootste vraag naar is,
zullen ontwikkeld worden in de vorm van modules voor
afstandsleren, die gevaloriseerd zullen worden bij de
industriële en institutionele partners.
Organiseren
van
seminars
over
veelbelovende
technologische en wetenschappelijke thema’s, met als doel
het creëren van een volwaardig grensoverschrijdend netwerk
van onderzoekers en ondernemingen in de textielsector.

ACTIES
Gemeenschappelijk onderzoek : bepalen van de
thema’s, uitwisselingen van onderzoekers…
Ontwerpen van modules voor E-learning.
Realisatie van opleidingssessies op afstand.
Bestendiging van de opleidingsseminaries en modules.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 1.025.603,51
EFRO-bijdrage : € 512.951,39

DE RESULTATEN...
Uitvoeren van onderzoek en bezoek bij 300
ondernemingen.
Oprichting van een
wetenschappelijk team.

grensoverschrijdend

Toepassing van gemeenschappelijke onderzoekswerkzaamheden en 3 grensoverschrijdende seminaries.

DUUR
Van 01/01/2009 tot 31/12/2012

TRANSFER OF RESEARCH AND INNOVATIONS IN TEXTILES

SAMENGEVAT

PRIORITEIT 2 : DE IDENTITEIT VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIED ONTWIKKELEN EN PROMOTEN VIA CULTUUR EN TOERISME

DE

GEMEENSCHAPPELIJKE

GRENSOVERSCHRIJDENDE

IDENTITEIT KAN VOORAL ONTSTAAN UIT CULTURELE EN
TOERISTISCHE UITWISSELINGEN.

DE

CULTUUR,

HET

NATUURLANDSCHAPPEN

ERFGOED
ZIJN

NIET

EN

DE
ALLEEN

UITZONDERLIJKE TROEVEN OM BEVOLKINGSGROEPEN
VAN

BUITEN

TREKKEN.

DE

SAMENWERKINGSZONE

AAN

TE

ZE BEVORDEREN OOK NOG EENS DE

LEVENSKWALITEIT EN HET INTERNE IMAGO BINNEN DE
REGIO. EEN POSITIEF IMAGO VERGEMAKKELIJKT IMMERS
DE INTEGRATIE EN HET ONTSTAAN VAN HET GEVOEL DAT
MEN DEEL UITMAAKT VAN EEN AANTREKKELIJK GEBIED.

HET IS BOVENDIEN EEN BELANGRIJKE ONDERSTEUNENDE
FACTOR VOOR DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN
DE ZONE.

Financiële gegevens
84,37% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
36 ondersteunde projecten
34,9 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
80,67 miljoen euro van totaal budget

Beoogde doelstellingen
Een geïntegreerd toeristisch aanbod ontwikkelen en professionaliseren
Het grensoverschrijdende culturele erfgoed valoriseren en ontwikkelen

Resultaten
677.965 toeristen van over de grens die aan de toeristische activiteiten deelnemen
118.400 personen van over de grens die culturele manifestaties bezoeken
1.168 opgeleide /geadviseerde professionals (personen) in de toeristische en culturele sector

NEXT
SAMENGEVAT
Wegwerken van het gebrek aan een
culturele dimensie in het
vormingsproces van het Euro district.
Overstijgen van de taalbarrières.

OPERATOREN
Projectleider :
La Rose des Vents
Projectpartners :
Cultuurcentrum Kortrijk;
Kunstcentrum BUDA ;
Maison de la Culture de
Tournai ;
Espace Pasolini –Théâtre
international

De centrale doelstelling van het project NEXT is het organiseren van
een jaarlijks, grensoverschrijdend kunstenfestival op basis van
verschillende kunstvormen en -disciplines. De project indieners
kunnen steunen op de expertise opgedaan in eerdere
samenwerkingen in het kader van Interreg III. Het project heeft
betrekking op de steden Rijsel, Doornik en Kortrijk, met een
uitbreiding naar Valenciennes.
De ambitie? Artistieke originaliteit enten o een merkwaardige
Europese regio die meer dan 2 miljoen inwoners telt en gezien kan
worden als een grensoverschrijdende “Europese grootstad”.
Bijzondere aandacht gaat naar het doorbreken van taalbarrières. Op
die manier wordt gestreefd naar de totstandkoming van een
voorbeeldregio voor de Europese integratiegedachte.

ACTIES
Gezamenlijke artistieke programmering van het
festival en coproductie van de voorstellingen.
Geïntegreerde, grensoverschrijdende promotie.
Grensoverschrijdende
verwelkoming
circulatie van de bezoekers.

en

Europese uitstraling: bewustmaking van
diegenen die professioneel actief zijn in de
culturele sector in België, Frankrijk en Europa.

DE RESULTATEN...
Organisatie van het tweede festival.
28 producties gepresenteerd door 48
vertegenwoordigers en verdeeld onder 12 zalen
van de grensoverschrijdende zone.
Gemeenschappelijke communicatiecampagne:
40.000 brochures uitgedeeld met een
perscampagne geleid door de Belgische en
Franse pers.
Uitwisseling
van
ervaringen:
250
cultuurprofessionals hebben aan verschillende
studiedagen deelgenomen.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 2.394.547,05
EFRO-bijdrage : € 1.180.000,00

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2011

WWW.NEXTFESTIVAL.EU

DOELSTELLINGEN

EURAPHIS III
SAMENGEVAT
Werkthema’s :
- verlichting,
- mens en erfgoed,
- water in de stad.

WWW.EURAPHIS.ORG

DOELSTELLINGEN
Verbeteren van de kennis van het erfgoed bij de
bevolking van de betrokken zone.
De grensoverschrijdende verkeersstromen vermeerderen.
Zoeken naar innoverende oplossingen voor kwesties met
betrekking tot de mogelijkheden om het erfgoed tot zijn
recht te laten komen.
Vergroten van de toeristische zichtbaarheid van het
grensoverschrijdende gebied.
Bevorderen van het kortverblijfstoerisme in het
grensoverschrijdende gebied.
Verbeteren van het professionalisme van het personeel
dat actief is op het vlak van toerisme en erfgoed.
Scheppen van nieuwe banen.

OPERATOREN
Projectleider :
Administration communale de
Tournai
Projectpartners :
Administration communale de
Ath ; Administration communale
de Bouillon ; Royal Syndicat
d’Initiative de Bouillon ; Ville de
Château-Thierry ; Association
Patrimoine Vivant ; Ville de Condé
sur l’Escaut ; Administration
communale d’Enghien ; Ville de Le
Quesnoy ; Syndicat d’Initiative de
Lobbes ; Office du Tourisme de La
Porte du Hainaut – Saint-Amandles-Eaux ; Office du Tourisme de
Thuin ; Office du Tourisme de
Lessines ; Ville de Maubeuge ;
Chimay Promotion.

ACTIES
Knowhow inzake animatie rond toerisme en erfgoed.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 4.716.625,80
EFRO-bijdrage : € 2.319.631,99

De programmering van EURAPHIS. Een globaal
animatieconcept, aangepast aan de nieuwe
grensoverschrijdende thema’s van het project.

DE RESULTATEN...

DUUR
Van 01/07/2007 tot 30/06/2011

Binnen de 13 partnersteden, organisatie van 43
manifestaties waarvoor meer dan 46.000 personen de
grens hebben overschreden.
Oprichting van een gemeenschappelijke identiteit
„EURAPHIS“ en een website.
Organisatie van professionele seminaries voor de
toeristische actoren.

LES EFFRONTERIES
SAMENGEVAT

DOELSTELLINGEN

OPERATOREN
Projectleider :
Foyer Culturel de Péruwelz
Projectpartner :
Le Boulon

ACTIES

Een gestructureerd, grensoverschrijdend, evenwichtig,
gediversifieerd en gezamenlijk cultureel aanbod tot stand
brengen;
Een gestructureerd centrum tot stand brengen vanuit het
principe van een logistieke structurering, om bij te dragen
tot de ontwikkeling van de professionele creatie en de
amateurspraktijk ;
Via kennis en overdracht van kunst, kunsteducatie,
kunstbeoefening, de opkomst van een creatief en
innoverend gebied bevorderen ;
De uitdagingen aanpakken en de voorwaarden scheppen
voor een grensoverschrijdende uitvoering van gezamenlijke,
transversale, prioritaire acties ;
Een grensoverschrijdend artistiek, cultureel en sociaal
‘companionship’ ontwikkelen ;
Een « creatieketen » opzetten waar kunstenaar en publiek
van bij betrokken worden ;
Een « marketing-strategie » uitvoeren waarin de diverse
projectpartners betrokken worden bij de evaluatie en bij de
kwaliteit van de dienstverlening.

Gezamenlijke actie-workshops.
Lijn 38 : een oude spoorlijn die beide gebiedsdelen
verbond.
Les Turbulentes : straatkunstenfestival.
Les Instantanées : boekenmarkt voor kunstboeken,
micro-editie en jeugdboeken.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 1.364.000,00
EFRO-bijdrage : € 682.000,00

DE RESULTATEN...

DUUR

19 verwezenlijkte werkplaatsen (beeldende kunst,
theater, batucada, foto).

Van 01/04/2007 tot 31/03/2011

Geheugenwerk rond de spoorweglijn „lijn 38“.
Uitvoeren van het grensoverschrijdend festival „ Les
Turbulentes “ (3de editie).
Uitvoering van een boekenmarkt („les Instantanées “ 1ste editite).

GRENSOVERSCHRIJDENDE CULTUURGEBIED

Het tot stand brengen van een
grensoverschrijdende culturele en artistieke
zone in het ruimere gebied van de
agglomeratie van Valenciennes et Waals
Picardië, door het culturele beleid van beide
regio’s te activeren.

VIS – A – VIS
SAMENGEVAT
Een duurzame en sociale
professionalisering van de populaire
muziek in de grensregio

DOELSTELLINGEN

WWW.VISAVISNET.EU

Stimuleren van een socio-economische en duurzame
ontwikkeling van de muzieksector in onze grensregio.
De permanente aanwezigheid van publiek en samenwerking
van en tussen muzikanten en culturele actoren aan de
andere kant van de grens promoten en stimuleren.
Werk maken van een innoverende invulling van het begrip
'grensoverschrijdende
culturele
identiteit.
Het
gemeenschappelijk populair en niet-klassiek muzikaal
erfgoed dynamiseren en promoten.

OPERATOREN
Projectleider :
Via Lactea
Projectpartners:
Cultuurcentrum Brugge;
Krak ;
De Poort ;
RIF ;
Culture et Flonflons Flandres ;
ARA.

ACTIES

FINANCIERING

Opzetten van gezamenlijke
muzikale producties.

grensoverschrijdende

Totale kostprijs : € 2.478.540,48
EFRO-bijdrage : € 1.269.496,34

Bevorderen van de professionalisering
grensoverschrijdende muzieksector.

in

de

Organisatie van grensoverschrijdende evenementen.

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2011

DE RESULTATEN...
Opzetten van grensoverschrijdende muzikale producties.
Professionalisering van de acties van de muzieksector via
het invoeren van samenkomsten en opleiding.
Gemeenschappelijke
en
grensoverschrijdende
organisatie van evenementen voor volks- en feestmuziek.
Communicatie en promotie van een gemeenschappelijke
grafische identiteit en een gemeenschappelijke website.

OM DE BEVOLKINGEN HET GEVOEL ONTWIKKELEN DAT ZE

PRIORITEIT 3 : HET GEVOEL VERSTERKEN DAT MEN DEEL UITMAAKT VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GEBIED
DOOR HET AANBOD AAN GRENSOVERSCHRIJDENDE DIENSTEN TE VERBETEREN EN TE VERGEMAKKELIJKEN
DIENSTEN TE VERBETEREN EN DE TOEGANG ERTOE TE VERGEMAKKELIJKEN

BIJ DIT GEBIED BEHOREN EN DAT ZE ZICH ERMEE
IDENTIFICEREN, IS HET NOODZAKELIJK OM INITIATIEVEN
TE ONTWIKKELEN DIE EEN IMPACT HEBBEN OP HET
DAGELIJKSE LEVEN VAN DE GRENSBEVOLKING, DOOR
HAAR DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN OM AAN BEIDE
KANTEN VAN DE GRENS GEBRUIK TE MAKEN VAN
BESTAANDE

OF

NIEUWE

GRENSOVERSCHRIJDENDE

DIENSTEN, DIE AANGEPAST ZIJN AAN DE BEHOEFTEN VAN
DIE BEVOLKING.

DE DYNAMIEK DIE ALDUS TOT STAND KOMT DOOR DE
NETWERKVORMING OF HET GEZAMENLIJKE GEBRUIK VAN
DIENSTEN, ZAL OOK BIJDRAGEN TOT DE TOENADERING
VAN DE BEVOLKING, TOT EEN BETERE WEDERZIJDSE
KENNIS

EN

TOT

DE

VERSTERKING

VAN

DE

GRENSOVERSCHRIJDENDE IDENTITEIT.

Financiële gegevens
68,7% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
23 ondersteunde projecten
11,9 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
24 miljoen euro van totaal budget
Beoogde doelstellingen
Het optimaliseren van de toegang tot de medische en sociale dienstverlening en
voorzieningen voor de grensbevolking
Het voeren van gemeenschappelijke en geïntegreerde acties met betrekking tot het
grensoverschrijdende dagelijkse leven
Resultaten
23.320 personen die gebruik maken van het aanbod aan grensoverschrijdende diensten
5.313.026 personen die gesensibiliseerd werden voor de grensoverschrijdende identiteit

PLATE-FORME DROGUES

De dialoog is het belangrijkste
middel dat ingezet wordt door de
mensen die werken rond
drugspreventie en risicoreductie
inzake drugsgebruik

DOELSTELLINGEN
Projectleider:
Ville de Mons –
Service de Prévention
Partner:
Spiritek.

Het project “Plate-Forme Drogues” sluit aan bij eerdere
acties. Het werkt rond drugspreventie en risicoreductie
inzake drugsgebruik in een milieu dat belangrijk is voor de
jongeren van de regio: de megadancings die gevestigd zijn
op de as Rijsel-Doornik-Mons-Valenciennes-Maubeuge.
Onder het INTERREG IV-Programma heeft het project zich
een aantal nieuwe doelen gesteld. De belangrijkste daarvan
zijn de lancering van het kwaliteitslabel “Quality Nights” en
de evaluatie van de impact van de acties die de laatste acht
jaar gevoerd werden.

ACTIES
Acties rond preventie en risicoreductie in de nachtclubs van de grensoverschrijdende as
Rijsel-Mons.
Promotie van het kwaliteitslabel “Quality Nights”: de bedrijfsleiders van de megadancings
ondertekenen een “Charter voor Welzijn in uitgaansgelegenheden”.
Uitwisselen van ‘good practices’ met Frans-Spaanse teams die op hetzelfde
grensoverschrijdende terrein werkzaam zijn.
Evaluatie van de impact van de acties tot reductie van de risico’s in uitgaansgelegenheden
sinds het begin van de jaren 2000.

DE RESULTATEN...
Uitbreiding van het team via nieuwe structuren of
verenigingen en de indienstneming van nieuwe
jobstudenten en vrijwilligers.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 959.206,57
EFRO-bijdrage : € 481.883,28

56 gerealiseerde interventies in het uitgaansleven
(mégadancings, …).

DUUR

De invoering van het label „Quality Nights“.

Van 01/10/2008 tot 30/09/2012

Uitvoering van een onderzoeksactie op het
grensoverschrijdende grondgebied bij de bazen
van de dancings teneinde hun het concept van het
label „Quality Nights“ uit te leggen.

EN ANDER RISICOGEDRAG

PROJECTPARTNERS

GRENSOVERSCHRIJDEND PLATFORM INZAKE DRUGSGEBRUIK

SAMENGEVAT

LEREN VAN DIVERSITEIT
SAMENGEVAT
Sensibiliseringsacties voor het grote
publiek in de OntwikkelingseducatieWereldburgerschap

VOORBIJ DE GRENZEN

DOELSTELLINGEN
Wederzijds de praktijken van OE-WB verbeteren door een
stijging en een diversifiëring van het aanbod van
grensoverschrijdende diensten in verband met educatie tot
wereldburgerschap en diversiteit.
De toenadering tussen bevolkingsgroepen aan beide zijden van
de grens bevorderen en meer bepaald van de « relais-personen »
in de regio inzake specifieke thema’s, gezamenlijk te reflecteren
om tot meer synergie te komen, het partnership te ontwikkelen
en op termijn de doelgroep van de actie uit te breiden.
Het gevoel te behoren tot de Europese Unie versterken door het
ontwikkelen van burgerzin en het leren van diversiteit binnen
Franse en Vlaamse samenlevingen.
De Euregio als leader naar voren te schuiven inzake
grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van OE-WB en
de verworven deskundigheid te verspreiden naar nieuwe
netwerken en nieuwe geografische zones ( aanvankelijk naar het
in aanmerking komend en aanpalend gebied van het Interreg IV
programma).

OPERATOREN
Projectleider :
Le Partenariat – Centre Gaïa
Projectpartner :
Studio Globo

ACTIES

Opleiding van opleiders omtrent de diversiteit in onze
eigen samenlevingen en over OE-WB.
Uitwisselingen tussen de organisaties, de doelgroepen
en het grote publiek.
Ontwikkelen
van
tweetalige
instrumenten voor de twee centra.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 772.026,87
EFRO-bijdrage : € 393.578,39

DUUR
Van 01/07/2008 tot 30/06/2012

pedagogische

DE RESULTATEN...
Verdieping van de wederzijdse kennis van de
werktuigen en de competenties van elke partner, door
de complementariteit en de specificiteit van iedereen
te identificeren:
- gemeenschappelijke testopleidingen,
- werkvergaderingen over de verschillende acties
van het project,
- uitwisseling van personen al dan niet intern van
beide structuren,
- uitwisseling van werktuigen,
- kijkstages van de praktijken.

PRIORITEIT 4 : HET GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEER VAN HET GEBIED STIMULEREN DOOR EEN DUURZAME, GECOÖRDINEERDE EN
GEÏNTEGREERDE ONTWIKKELING VAN DE LEEFOMGEVING

HOEWEL ER GEEN NATUURLIJKE HINDERNISSEN
AANWEZIG ZIJN, BLIJKT DE GRENS IN DE
SAMENWERKINGSZONE EEN BELEMMERING VOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEER VAN HET GEBIED EN
VAN ZIJN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN.

DE SAMENWERKINGSZONE WORDT GEKENMERKT
DOOR STEDELIJKE KERNEN, INDUSTRIËLE ZONES IN
OMSCHAKELING, LANDELIJKE OF SEMI-INDUSTRIËLE
ZONES EN NATUURGEBIEDEN. DEZE ZONES VERTONEN
AAN WEERSKANTEN VAN DE GRENS GELIJKAARDIGE
KENMERKEN EN HET BEHEER ERVAN VRAAGT DUS OM
EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE AANPAK.

Financiële gegevens
71,2% van de Europese financiële middelen werden aan dit onderdeel toegewezen
30 ondersteunde projecten
19,8 miljoen euro van medefinanciering door het EFRO
41,18 miljoen euro van totaal budget

Beoogde doelstellingen
Bijdragen tot de duurzame ontwikkeling door de natuurlijke rijkdommen en de
leefomgeving op een gemeenschappelijke manier te beheren en valoriseren
Een gemeenschappelijke methodologie ontwikkelen met betrekking tot het beheer van de
zone op het vlak van de ruimtelijke ordening van stedelijke en rurale gebieden
Duurzame grensoverschrijdende plattelandsactiviteiten tot stand brengen en promoten
Resultaten
53 samenwerkingsverbanden voor het grensoverschrijdende beheer van het gebied
3.221 begeleide plattelandsorganisaties
1.096.188 personen die gesensibiliseerd werden voor het milieu
548.348 personen die betrokken werden bij duurzame ontwikkeling

CARTORA
SAMENGEVAT
Creëren van gemeenschappelijke
technische en digitale instrumenten
in de grenszone voor een beter
beheer van de strijd tegen de
muskusrat.

OPERATOREN

Projectpartners :
Union des Syndicats
d’Assainissemnt du Nord ,
Provincie West-Vlaanderen,
Centre wallon de recherches
agronomiques,
Vlaamse Milieumaatschappij,
Rattenbestrijding OostVlaanderen.

De muskusrat kent geen grenzen. De acties (en het gebrek aan
acties) van de tussenkomende partijen op een bepaald terrein
hebben consequenties die de grenzen van dit grondgebied ver te
buiten gaan. Gezien deze elementen, hebben de partners die in
de grenszone Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen werken, besloten
hun krachten te bundelen en een nieuw project voor te stellen,
dat hen in staat zal stellen samen nieuwe uitdagingen aan te
gaan, door technieken en middelen te creëren waarmee zij de
doeltreffendheid van de bestrijding van de muskusrat verhogen
en tegelijkertijd het gebruik van pesticiden of biocides kunnen
terugbrengen, zich daarbij houdend aan de normen inzake

ACTIES
Toename van het gebruik van vangmethoden in
overeenstemming met de communautaire regels.
Opzetten van
(cartografie).

gemeenschappelijke

instrumenten

Studie over het certificeren van vallen.

DE RESULTATEN...
Het invoeren van een gemeenschappelijk secretariaat
met de rekrutering van aanvullende rattenvangers.
Ontmoeting van grensrattenvangers die aanleiding
heeft gegeven tot de implementatie van verschillende
films die het mogelijk maken om het werk van
grensoverschrijdende rattenvangers en de inzet van
het project CARTORA naar voren te brengen.
Taalkundige vorming van de basiswoordenschat in het
Frans en in het Nederlands.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 1.336.405,00
EFRO-bijdrage : € 678.042,50

DUUR
Van 01/01/2008 tot 31/12/2011

WWW.CARTORA.EU

Projectleider :
Groupement de Défense
contre les organismes
nuisibles de Flandre maritime

DOELSTELLINGEN

PARC NATUREL
TRANSFRONTALIER DU HAINAUT
SAMENGEVAT

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEBIEDSPROJECT

HET GEZAMENLIJKE BEHEER VAN HET

Duurzaam
ontwikkelen
van
het
grensoverschrijdende gebied dat gevormd
wordt door het Parc Naturel Scarpe-Escaut
en het Parc Naturel des Plaines de l’Escaut.

DOELSTELLINGEN
De valorisatie van de grensoverschrijdende diagnose van
het gebied – uitgevoerd in het kader van de revisie van
het charter van het PNRSE en goedgekeurd door het
PNPE.
Het structureren van de politieke organisatie van het
gebied en van de samenwerking in het gebied, zowel op
basis van de bestaande beheersinstellingen aan
weerskanten van de grens als via de verkenning van een
structurering van de specifieke grensoverschrijdende
politieke sturing.
De uitvoering van een communicatiestrategie over het
project en het gebied om de bewoners en spelers van het
Parc Naturel transfrontalier du Hainaut erbij te betrekken
en ervoor te mobiliseren.
Rekening houden met de grote grensoverschrijdende
uitdagingen van het gebied, door het uitvoeren van
prioritaire, transversale en onderling samenhangende
acties.

OPERATOREN
Projectleider :
Commission de gestion du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut
Projectpartners :
Syndicat Mixte du Parc naturel
Régional Scarpe-Escaut,
Syndicat Mixte des Parcs Naturels
Régionaux du Nord-Pas de Calais.

ACTIES
Uitvoering van het ecologische weefsel (‘trame’) van het
Parc naturel transfrontalier du Hainaut.
Gezamenlijk waterbeheer in het gebied van het Parc
naturel transfrontalier du Hainaut.
Oprichten van een ‘Observatoire des paysages du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut’.

FINANCIERING
Totale kostprijs : € 4.599.300,00
EFRO-bijdrage : € 2.229.650,00

Ontwikkelen van milieuburgerschap en versterken van het
gevoel van eigenheid rond het Parc naturel transfrontalier
du Hainaut.

DE RESULTATEN...

DUUR
Van 01/07/2007 tot 30/06/2011

Bouw van een grensoverschrijdende ecologische inslag die
berust op het kennisbeheer inzake natuurlijk erfgoed.
Initiatieven die de leerlingen en de families impliceren,
voor
het
beter
rekening
houden
met
de
verantwoordelijkheid van iedereen.

SEDIMENT
SAMENGEVAT
Solutions pour la qualité d’Eau
Durables par l’Installation de
Mesures anti-Erosives au Niveau du
bassin versant Transfrontalier

DOELSTELLINGEN

OPERATOREN

reductie

van

het

Verminderen van het grensoverschrijdende transport van
sediment.
Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De bereidwilligheid van de betrokken actoren opwekken.
Realiseren van een (financiële) winst op korte en op lange
termijn.

ACTIES
Realisatie van een gemeenschappelijke technische planning.
Lancering van een veranderingsproces.
Inventarisatie van de grensoverschrijdende voorvallen.
Voorbereiding van de realisatie van de grensoverschrijdende
plannen.
grensoverschrijdende

plannen

op

Evaluatie van de doeltreffendheid van de aanpassingen om de
ervaring te verspreiden en te kapitaliseren.

FINANCIERING

DE RESULTATEN...
Interregionale
samenkomst
verantwoordelijken.

op

Grensoverschrijdende reductie van de productie van sediment
op het niveau van het grensoverschrijdend stroombekken.

Projectpartners :
Chambre départementale
d’Agriculture du Nord,
Union des Syndicats
d’Assainissement du Nord.

Realisatie
van
deelbekkenniveau.

risico

van

de

politieke

Analyse van de regionale schattingsmethoden van de
erosierisico's op het niveau van de percelen met de volgende
implementatie van een kaart van de bodemgevoeligheid.
De implementatie van communicatiemiddelen: tweetalige
brochure, poster,….
Gemeenschappelijke inzet van de geldende reglementeringen
(met name GLB) in elk land.

Totale kostprijs : € 595.192,71
EFRO-bijdrage : € 302.136,70

DUUR
Van 01/01/2009 tot 31/12/2012

EROSIEBESTRIJDING

Grensoverschrijdende
overstromingen.

Projectleider :
Proclam vzw

