Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

IODDE
Beschrijving van het project
De partners uit Wallonië en Nord-Pas de Calais steunen en begeleiden kmo’s, die in hun organisatie een
maatregel willen invoeren die gericht is op duurzame ontwikkeling. Daartoe voegen ze hun kennis samen
en ontwikkelen ze een vernieuwend bewustmakings- en begeleidingsprogramma. Zo helpen de partners
de ondernemingen om te identificeren welk potentieel en welke kansen duurzame ontwikkeling hen biedt,
rekening houdend met hun eigen strategische ontwikkelingsdoelstellingen.
Met dit project willen de partners twee soorten vernieuwing invoeren die naadloos op elkaar aansluiten:
duurzame prestaties en grondige wijziging van economische modellen.
De partners stellen praktische acties voor waarmee ze zoveel mogelijk spelers trachten te bereiken.

Acties
Om ondernemingen voor duurzame ontwikkeling te mobiliseren en te sensibiliseren, en ondernemingen te
identificeren en te kwalificeren, voeren de partners talrijke marketingacties naar deskundigen/docenten,
ondernemingen en de media: begeleidingen in groep, informatieseminars, website, deelname aan regionale
beurzen rond duurzame ontwikkeling, enz.
Ze inventariseren de actieve hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling (ondernemingen, institutionele
actoren, onderzoekscentra, opleidingsinstellingen, enz.) en stellen ze beschikbaar in een online databank.
Vervolgens evalueren de partners deze gegevens om een milieu-, economisch en maatschappelijk scorebord te kunnen opstellen. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het project.
Daarna identificeren en selecteren de ondernemingen projecten voor duurzame ontwikkeling waarmee ze
een concurrentievoordeel kunnen halen. Hier spelen de partners een coördinerende rol om de projecten
van de regio’s en deze van de ondernemingen op elkaar af te stemmen.
Ook begeleiden ze de ondernemingen individueel bij de implementatie van hun project.

Gegevens
E-mail: phchevremont@heracles.be
Website: http://www.iodde.net

Projectpartners
• Projectleider

Centre Européen d’Entreprise et
d’Innovation heracles
1E, Avenue Général Michel
B - 6000 Charleroi
Tel.: +32-(0)71.27.03.23
E-mail: phchevremont@heracles.be

• Partners / geassocieerde partners
CEEI La Maison de l’Entreprise
B - 7000 Mons
Tel.: +32-(0)69.59.00.37
E-mail: bartos@lme.be

Bureau économique de la Province de Namur
B - 5000 Namur
Tel.: +32-(0)81.71.71.17
E-mail: fbo@bep.be
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
F - 59020 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.63.78.04
E-mail: d.copin@grand-lille.cci.fr

Mouvement Français pour la Qualité Nord –
Pas de Calais
F - 59002 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.63.79.86
E-mail: contact@mfq5962.com
Aditec Pas-de-Calais - CEEI
F - 62400 Béthune
Tel.: +33-(0)3.21.63.15.15
E-mail: yselliez@aditec.org
Fondation Chimay Wartoise
B - 6464 Forges
Tel.: +32-(0)60.21.49.35
E-mail: f.constant@wartoise.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.439.381,98 EUR
Aandeel EFRO: 725.480,99 EUR
Looptijd: 1 januari 2010 - 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/124.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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