
InnovatIe, onderzoek en economIsche ontwIkkelIng

CI2ST
BeSChrIjvIng van heT projeCT
om de concurrentiële slagkracht van kmo’s en zko’s in de grensoverschrijdende regio te versterken, helpen de 
partners hen bij het opbouwen van strategische intelligentie. daarnaast versterken ze de regio’s van de aisne, 
noord-Frankrijk en wallonië in hun economische en sociale ontwikkeling dankzij territoriale intelligentie.

op die manier kunnen de betrokken regio’s zich ontwikkelen steunend op plaatselijke competenties en 
knowhow en worden innovatie en nieuwe projecten gestimuleerd. op langere termijn is het de bedoeling 
dat de regio’s hun economie beter leren kennen en beheersen om competitiever te worden en sneller te 
reageren op veranderingen.

wat de economische en sociale ontwikkeling van de regio’s betreft, hebben de partners vier activiteiten-
sectoren voor ogen: voeding en gezondheid, logistiek en transport, recuperatie en recyclage van afval, en 
textiel en nieuwe materialen. het project is bestemd voor twee soorten ondernemingen: de beginnelingen 
op het vlak van economische intelligentie en de gevorderden. 

eerst wijzen de partners de ondernemingen op het belang van strategische intelligentie. vervolgens formule-
ren de ondernemingen, daarin begeleid door deskundigen, strategische maatregelen voor hun bedrijf of roe-
pen ze de hulp in van de partners om hun onderneming economisch door te lichten en suggesties aan te rei-
ken voor een sterkere economische positie op grensoverschrijdend, europees en zelfs internationaal niveau. 

aCTIeS
In een eerste fase maken de partners de ondernemingen vertrouwd met de principes van strategische intelli-
gentie. dit doen ze via gratis opleidingen, bewustmakingsvergaderingen, opvolging, enz. vervolgens wordt 
hen gevraagd deze principes op hun eigen onderneming toe te passen.

ze worden daarbij begeleid door deskundigen. dit kan op een intersectorale manier (voor de beginnelin-
gen) of per activiteitensector (voor de gevorderden). deze aanpak is geïnspireerd op het begrip «cassio-
pée» dat door de ccIr nord-Pas de calais werd uitgewerkt. om hun behoeften te identificeren en individuele 
oplossingen aan te reiken, wordt de ondernemingen gevraagd strategische intelligentie binnen hun eigen 
bedrijf toe te passen. vervolgens voeren de experts een diagnose uit om te evalueren waar de onderne-
ming staat in termen van strategie en strategische intelligentie.

In een tweede fase selecteren de partners strategisch veelbelovende sectoren die passen binnen de grens-
overschrijdende competenties en knowhow. op basis daarvan identificeren ze ondernemingen die deel 
kunnen uitmaken van deze sectoren en brengen ze samen in een gezamenlijke strategische toezichtgroep.

vervolgens voeren de experts gezamenlijke toezichtacties uit en bezorgen ze strategische informatie aan 
de verschillende leden naargelang van hun behoeften.

het doel is de aanwezige bedrijven in elke betrokken regio door te lichten, zodat de regio’s hun econo-
mische spelers beter leren kennen.

ten slotte sensibiliseren de partners via de partnernetwerken de doelgroepen voor hun acties in de betrokken 
regio en erbuiten om zo te komen tot een intelligente, vernieuwende dynamiek met respect voor het milieu.

gegevens
e-mail: vanlaethem@ideta.be
website: www.cis2t.eu

projectpartners

•	projeCTleIder
InTerCommunale de développemenT éConomIque
rue saint-Jacques, 11
B - 7500 tournai
tel.: +32-(0)69.53.27.25
e-mail: vanlaethem@ideta.be

•	parTnerS / geaSSoCIeerde parTnerS
ChamBre de CommerCe eT d’InduSTrIe nord
de FranCe
F - 59001 lille cedex
tel.: +33-(0)3.20.63.68.00
e-mail: t.pasquier@nordpasdecalais.cci.fr

ChamBre de CommerCe eT d’InduSTrIe
TerrITorIale de l’aISne
F - 02100 saint-Quentin
tel.: +33-(0)3.23.04.39.96
e-mail: c.macadre@aisne.cci.fr



Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

IntERREg dOEt gREnzEn vERvagEn

cI2st

geBIed waarop heT projeCT BeTrekkIng heeFT

Financiële gegevens
Totaal budget: 797.276,46 eUr
aandeel eFro: 402.638,23 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/235.html

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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