Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

CTE GO KMO EUROMETROPOLE
grensoverschrijdend ondernemerscentrum voor KMO’s

Beschrijving van het project
Om de relaties tussen de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik te versterken, stimuleert het grensoverschrijdend ondernemerscentrum (GO) zijn ondernemers
om zaken te doen over de grens. De ondernemers worden met raad en daad bijgestaan door professionals
van het GO en geven op die manier een nieuwe impuls aan de commerciële ontwikkeling van hun bedrijf.

Acties
De ondernemers die over de grens willen uitbreiden worden individueel begeleid bij het ontwikkelen van
een commerciële strategie. Om deze begeleiding te optimaliseren worden ze uitgenodigd voor individuele
gesprekken en krijgen ze vormingssessies in kleine groepen. Vervolgens wordt een programma opgesteld
om hen een inzicht te geven in alle dimensies van een geslaagde grensoverschrijdende economische ontwikkeling, waarbij ze ook de kans krijgen om rechtstreekse contacten te leggen.
Er worden zakelijke ontmoetingen georganiseerd om een rechtstreeks contact te vergemakkelijken tussen
ondernemers uit alle vakgebieden.
Bovendien worden de ondernemers individueel wegwijs gemaakt in wetgevende zaken. Zo wordt er informatie verspreid over fiscale en sociale zaken alsook over btw, over geldende normen, en over specifieke
vergunningen inzake toegang tot de markt en tot de beroepssector. De bedoeling is om een eerste begeleiding te bieden aan de bedrijven die in een van de drie gebieden geconfronteerd worden met een controle
door de Arbeids- of belastinginspectie, een controle op de toepassing van de sociale wetten of een btwcontrole.
Parallel daaraan kunnen de Franse en Belgische bedrijfsleiders door de collectieve grensoverschrijdende
ontmoetingen in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik gesensibiliseerd en geïnformeerd worden omtrent
multidisciplinaire thema’s en wordt de uitwisseling van goede praktijken en van contacten bevorderd.
Ten slotte kunnen de bedrijven uit de drie regio’s hun knowhow presenteren op grensoverschrijdende
beursstanden, waar ze potentiële doelgroepen vaak gemakkelijker kunnen bereiken dan via een klassieke
commerciële benadering.

Gegevens
E-mail: plouvier@ideta.be
Website: www.ideta.be

Projectpartners
• Projectleider

Intercommunale de développement économique
Rue Saint-Jacques, 11
B - 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.23.42.85
E-mail: plouvier@ideta.be

• Partners / geassocieerde Partners

Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille
F - 59020 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.63.68.34
E-mail: o.ceccotti@grand-lille.cci.fr
Unizo Eurometropool
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.26.44.44
E-mail: axel.ronse@unizo.be
Intercommunale d’étude et de gestion
B - 7700 Mouscron
Tel.: +32-(0)56.85.24.14
E-mail: patrick.bintein@ieg.be

VOKA
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.50.55
E-mail: astrid.declerck@voka.be
Chambre de Commerce et d’Industrie Wallonie
Picarde
B - 7522 Tournai Marquain
Tel.: +32-(0)69.89.06.81
E-mail: i.walschap@cciwapi.be
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij
West-Vlaanderen
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)50.40.72.60
E-mail: silke.beirens@west-vlaanderen.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 481.750 EUR
Aandeel EFRO: 244.250 EUR
Looptijd: 1 juli 2012 – 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/214.html
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