Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

Bâti D2

Promotie van duurzaam bouwen in de grensregio

Beschrijving van het project
De partners willen bouwondernemingen aanmoedigen om bij hun projecten rekening te houden met de
principes van duurzame ontwikkeling. Ze begeleiden hen hierin en moedigen hen aan om onderling ervaring en kennis uit te wisselen. Daarnaast wijzen de partners hen ook op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden in de bouwsector.

Acties
Eerst wordt gekeken welk potentieel de grensoverschrijdende markt in zich draagt om zo te zien welke
acties de spelers uit de sector zouden kunnen ondernemen.
Via een mail worden de vakmensen uit de bouwsector maandelijks geïnformeerd omtrent bouwprojecten
en duurzame ontwikkeling, nieuwigheden in de sector (nieuwe materialen, nieuwe technologieën) en conferenties, congressen, opleidingen, enz. Ze worden ook in contact gebracht met sleutelfiguren en experts van
de groep Eco-construction, ARCAD, CODEM of het milieukwaliteitcentrum. Concrete voorbeelden worden
aangereikt via werfbezoeken, bedrijfsbezoeken en bezoeken aan binnenhuis- en buitenhuisrealisaties in de
grensregio, tijdens dewelke ook ervaringen uitgewisseld worden en partnerships tot stand komen. Daarnaast brengen de partners Franse en Waalse vakmensen (houtverwerkende bedrijven, bouwondernemingen, fabrikanten van isolatiemateriaal, ontwerpers, enz.) samen om «didactische» demonstratiemodellen
op te zetten, waarbij elk zijn eigen specialiteit kan inbrengen.
Om de creativiteit en innovatie extra te stimuleren worden studenten bij de ontwikkeling van bedrijfsprojecten betrokken. Eerst wordt een specifiek bedrijfsproject geselecteerd, waarna de studenten in kleine
groepjes deelnemen aan grensoverschrijdende bijeenkomsten waar nagedacht wordt over hoe het gekozen project vernieuwend te maken in termen van duurzame ontwikkeling.
Aan de hand van themadagen en werfopleidingen, waar het debat wordt aangemoedigd, ontstaat een
professioneel netwerk dat technische antwoorden kan aanreiken op vragen uit de sector.
Via een gemeenschappelijk communicatie- en promotieplan wordt het project ook wereldkundig gemaakt.

Gegevens
E-mail: lmo@bep.be
Website: http://www.batid2.eu

Projectpartners
• Projectleider

Bureau Economique de la Province de Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2
B - 5000 Namur
Tel. : +32-(0)81.71.71.57
E-mail : jmo@bep.be

• Partners / geassocieerde partners
Cluster Eco-Construction
B - 5000 Namur
Tel. : +32-(0)81.71.41.00
E-mail : info@ecoconstruction.be

Nord Picardie Bois - Interprofession de la
filière forêt-bois pour les régions
Nord-Pas de Calais et Picardie
F - 80000 Amiens
Tel. : +33-(0)3.22.89.38.52
E-mail : gaelle.leruse@nord-picardie-bois.com

Chambre de Commerce et d’Industrie
des Ardennes
F - 08200 Sedan
Tel. : +33-(0)3.24.27.87.65
E-mail : amercier@ardennes.cci.fr
Comité National pour le Développement du Bois
F - 59650 Villeneuve d’Ascq
Tel. : +33-(0)3.20.19.06.81
E-mail : remy.delecluse@wanadoo.fr
Agence Régionale de la Construction et de
l’Aménagement Durable
F - 52100 Saint-Dizier
Tel. : +33-(0)3.25.35.11.34
CODEM Picardie
F - 80480 Dury
Tel. : +33-(0)3.22.34.27.05
E-mail : vbjohann@codempicardie.com
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Financiële gegevens
Totaal budget: 2.481.594,99 EUR
Aandeel EFRO: 1.256.772,49 EUR
Looptijd: 1 september 2008 - 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/63.html

Interreg doet grenzen vervagen
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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