Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

Innovation in the
heart of Europe
Beschrijving van het project
West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk presteren goed op het vlak van innovatie. Beide regio’s beschikken
over een gamma maatregelen waarmee ze innovatie stimuleren. Toch blijft de grens nog steeds een belangrijke hindernis. Hierdoor wordt het innovatiepotentieel – dat in de totale Euregio nochtans aanzienlijk is
onvoldoende benut en laat deze regio kansen liggen.
Deze regio’s, die zowel kunnen steunen op een groot aantal – kleine en grote – innoverende ondernemingen als op erkende kenniscentra, hebben besloten te gaan samenwerken om innovaties die hier het licht
zien meer bekendheid te geven en te ontwikkelen.

Acties
Een van de grote verdiensten van dit project is zeker dat er voor het eerst werk werd gemaakt van een
systematische inventarisatie van de kennisinstellingen en innovatie-actoren. Een tweede belangrijke focus
in dit project lag bij het systematisch tonen en promoten van innovatieve producten en diensten die ontwikkeld worden in de Euregio. Op deze manier wordt innovatie in de regio immers daadwerkelijk concreet
en duidelijk zichtbaar. Het project voorzag hiervoor in maandelijks rondreizende mini-expo’s van innovatieve producten op 6 verschillende locaties in Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen. Om de geselecteerde
producten en bedrijven ook buiten de expo’s zichtbaar te maken, werden de innovatieve producten uit de
Euregio 2x gebundeld in een tweetalige publicatie
Om de innovatie-actoren uit beide regio’s met elkaar in contact te brengen organiseerden de partners
grensoverschrijdende innovatie-evenementen.Innovation in the heart was in totaal reeds 6 maal als actieve
participant of standhouder betrokken bij grote innovatie-events in de Euregio. Tot slot ging in het project
ook de aandacht naar het matchen van concrete grensoverschrijdende contacten en samenwerkingen op
het vlak van innovatie. Het gaat hier niet gaat over toevallige en voorbijgaande grensoverschrijdende ontmoetingen, maar daadwerkelijk over partijen die elkaar dank zij ons project “gevonden” hebben en ervoor
kozen om met elkaar in zee te gaan.

Gegevens
E-mail: marijke.boucique@voka.be

Projectpartners
• Projectleider

VOKA – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen
President Kennedylaan, 9a
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.50.54
E-mail: marijke.boucique@voka.be

• Partners / geassocieerde partners
Innovatiecentrum West-Vlaanderen vzw
B - 8200 Sint-Andries
Tel.: +32-(0)56.28.28.80
E-mail: koen.verhaeghe@innovatiecentrum.be

Nord France Innovation Développement (NFID)
F - 59000 Lille
Tel.: +33-(0)3.74.37.91.57
E-mail: jmpruvot@nfid.fr
Technopole Lille Métropole – Centre
Innovation CIEL
F - 59669 Villeneuve d’Ascq
Tel.: +33-(0)3.28.76.14.82
E-mail: cpereira@tlmciel.fr
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Financiële gegevens
Totaal budget: 567.360,76 EUR
Aandeel EFRO: 289.811,86 EUR
Looptijd: 1 oktober 2008 – 30 september 2011

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/10.html
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