Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

Futurotextiel’08
Beschrijving van het project
De textielsector aan beide kanten van de grens is al gewapend voor de toekomst dankzij een grote innovatiecapaciteit. De regio Kortrijk-Lille beschikt over talrijke troeven op dit gebied. Jammer genoeg zijn de
spelers en de nieuwe producten weinig gekend bij het grote publiek en wordt de textielsector op nationaal
en internationaal niveau onvoldoende naar waarde geschat.
Om hieraan te verhelpen en het internationale textielpotentieel van de regio te promoten, brengen de partners alle partijen in de grensoverschrijdende regio die bij textielinnovatie betrokken zijn samen.

Acties
Op de tentoonstelling Futurotextiel kunnen de bezoekers spectaculaire en vooruitstrevende textieltoepassingen van bedrijven uit de regio Kortrijk-Lille komen bewonderen. Daarnaast legt de tentoonstelling de nadruk
op het belang van onderzoek en ontwikkeling in de textielindustrie. Ze wil de bezoeker niet alleen verwonderen maar ook bewustmaken. De tentoonstelling omvat drie luiken: een educatief luik, een artistiek luik en een
technologisch en industrieel luikn. Centraal in de expositieruimte staat ook een textiellaboratorium.
Naast de expositie moet een uitgebreid programma een ruimere en participatieve allure geven aan het project:
internationaal congres, showcase, randtentoonstelling in het kant- en linnenmuseum, thema-activiteiten, enz.
Ook werd een speciale module van 400 tot 600m2 gecreëerd, geïnspireerd op en gebruikmakend van de
nieuwste textieltechnologieën. De module beslaat een deel van de tentoonstellingsruimte en wordt naderhand gebruikt als rondreizende tentoonstelling. Het model is een beknopte versie van de expositie en is
gestructureerd rond dezelfde drie thema’s: een educatief luik, een technologisch en industrieel luik, en een
artistiek luik.

Gegevens
E-mail: chris.lecluyse@kortrijk.be
Site internet : www.futurotextiles.com

Projectpartners
• Projectleider

Designregio Kortrijk vzw
Grote Markt, 54
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.27.71.02
E-mail: chris.lecluyse@kortrijk.be

• Partners / geassocieerde partners
Association Lille 2006-2008
(appellation : Lille3000)
F - 59777 Euralille
Tel.: +33-(0)3.28.52.30.00
E-mail: thierry.lesueur@lille3000.com
Fedustria vzw
B - 1000 Brussel
Tel.: +32-(0)9.242.98.28
Clubtex
F - 59700 Marcq-en-Baroeul
Tel.: +33-(0)6.07.21.01.35
Union Professionnelle Textile
Interrégionale asbl
B - 7700 Mouscron
Tel.: +32-(0)56.56.11.80
Stad Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.27.71.08
E-mail: benjamin.herman@kortrijk.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.167.652,02 EUR
Aandeel EFRO: 596.726,46 EUR
Looptijd: 1 juli 2007 - 31 december 2010

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/11.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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