Innovatie, onderzoek en economische ontwikkeling

ETOILE +
Beschrijving van het project
Binnen het kader van de huidige kennismaatschappij en de digitale revolutie heeft ETOILE+ tot doel de
grensoverschrijdende industriële, academische en institutionele actoren te verenigen rond coöperatieve ICTprojecten.
Via innovatie, vorming en partnership wil ETOILE + de economische groei stimuleren, het concurrentievermogen van de ondernemingen aanzwengelen, de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen en werkgelegenheid creëren.
De partners zetten de ICT-activiteiten van de ondernemingen in de grensoverschrijdende regio in als
duurzame hefboom voor economische ontwikkeling. Via een ICT-netwerk over de grenzen heen leren de
betrokken actoren elkaar beter kennen. Dankzij deze acties ontstaan er nieuwe bedrijven en kunnen kmo’s
zich verder ontplooien, wat meteen ook de economische groei in de regio ten goede komt. De grensoverschrijdende regio verovert meteen ook een plaats op de technologische kaart en krijgt een positieve
(inter)nationale uitstraling.
Met het oog op economische ontwikkeling en werkgelegenheid en om start-ups te stimuleren wordt een
sterkere band gecreëerd tussen openbare overheden, opdrachtgevers en leveranciers van ICT-diensten.
Ook kmo’s worden aangemoedigd om hun competenties en kennis met elkaar te delen. Dankzij die synergie groeit het aantal kmo’s dat gespecialiseerd is in ICT.
Door ICT intensiever in te zetten in hun bedrijf worden de ondernemingen bovendien competitiever.

Acties
De zko’s en kmo’s ontvangen advies op het gebied van e-business en management van informatie- en communicatietechnologieën. Zo kunnen ze hun steentje bijdragen aan e-commerce en afgeleiden in de regio.
Daarnaast creëren de partners een competentiedatabank voor de ICT-sector in de grensregio, die door de
ondernemingen kan geraadpleegd worden.
Binnen de ICT-sector worden innovatie- en businessplatforms opgezet om het economische en innovatiegroeipotentieel binnen de grensoverschrijdende regio te ondersteunen. De platforms brengen informaticaprofessionals, onderzoekers en (potentiële) gebruikers in een duurzaam netwerk bijeen rond gemeenschappelijke projecten. Zo worden grensoverschrijdende, vernieuwende producten en/of diensten ontwikkeld die
tegemoetkomen aan de vraag binnen de regio.
Verder zetten de partners ook doelgerichte netwerken op voor de ICT-gemeenschap in de grensregio, om vraag
en aanbod op het gebied van werkgelegenheid, opleiding en economische activiteit op elkaar af te stemmen.

Gegevens
E-mail: b.albrecht@skema.edu
Website: www.tribuduweb.com

Etoile +
Projectpartners
• Projectleider

Groupe ESC Lille - SKEMA Business School
Avenue Willy BRANDT
F - 59777 Euralille
Tel. : +33-(0)3.20.21.59.62
E-Mail : b.albrecht@skema.edu

• Partners / geassocieerde partners
TechnoFutur TIC asbl
B - 6041 Gosselies (Aéropôle)
Tel. : +32-(0)71.25.40.60
E-mail : pierre.lelong@technofuturtic.be
Infopôle Cluster TIC asbl
B - 5000 Namur
Tel. : +32-(0)81.72.51.63
E-mail : frederic.jourdain@infopole.be
Périscope sarl
F - 59249 Fromelles
Tel. : +33-(0)3.20.50.33.13
E-mail : michel@periscope.fr
Agoria Wallonie asbl
B - 1030 Bruxelles
Tel. : +32-(0)2.706.80.72
E-mail : marc.hermant@agoria.be
Pôle Régional Numérique
F - 59700 Marcq-en-Barœul
Tel. : +33-(0)3.20.65.98.67
E-mail : jlsynave@simaway.com
Club TIC du Valenciennois
F - 59300 Valenciennes
Tel. : +33-(0)3.27.28.40.70
E-mail : thierryc@microco.net
Tlm – Digiport
F - 59000 Lille
Tel. : +33-(0)3.20.19.18.65
E-mail : fjimenez@digiport.org
Coordination régionale Consulaire sur les TIC
F - 59000 Lille
Tel. : +33-(0)3.20.63.68.00
E-mail : phd@aristnpdc.org
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.624.867 EUR
Aandeel EFRO: 821.357 EUR
Looptijd: 1 juli 2008 - 31 december 2012

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/64.html
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