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De eenmaking van Europa wordt bereikt door de relaties met de buur
landen te versterken en, sinds ongeveer twintig jaar, ook door het uitvoe
ren van concrete grensoverschrijdende projecten. Met dat doei werd 
'INTERREG' opgericht, een essentieel instrument van het cohesiebeleid 
van de Europese Unie.

Dit compendium presenteert de 240 projecten die gedurende de pro

grammaperiode 2000-2006 gerealiseerd werden in het kader van de 
INTERREG-samenwerking tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Het 
programmagebied omvat de Franse regio's Nord-Pas de Calais, Picardie, 
Champagne-Ardenne en het Waalse en Vlaamse Gewest in België.

Bij het doornemen van dit compendium zal het u duidelijk worden hoe 
dit gebied zich dankzij INTERREG III heeft kunnen ontwikkelen, zijn 
troeven heeft kunnen uitspelen en toegevoegde waarde heeft kunnen 
creëren: op economisch, sociaal, stedelijk, cultureel, infrastructureel, 
financieel, technologisch, toeristisch en menselijk vlak en op het gebied 
van milieu en verenigingsleven.

Natuurlijk heeft de financiële steun van de Europese Unie een sterk 
hefboomeffect teweeggebracht en energie losgemaakt, maar zonder de 
financieringen van de diverse overheden zouden talloze projecten niet 
tot stand zijn gekomen.

Op die manier hebben de vijftien programmapartners zich de middelen 
gegeven om de geografische ligging van het programmagebied in het 
hart van Europa zo goed mogelijk te benutten en een concrete bijdrage 
te leveren tot de verwezenlijking van een Europa van de burger.

Philippe SUINEN  
Algemeen bestuurder

Voorwoord



Programmagebied: 50.000 km2 
Betrokken bevolking: 9.200.000 inwoners
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Dit programma bestrijkt een gebied dat zich uitstrekt van De Panne tot 
Virton en van Duinkerke tot Sedan. Het omvat vijf regio's: Wallonië, 
Vlaanderen, Nord-Pas de Calais, Picardie en Champagne-Ardenne.

De twee hoofddoelstellingen van het programma zijn:

1. bijdragen tot de toenadering van de bevolking en de ontwikkeling van 
de grensoverschrijdende diensten in diverse sectoren stimuleren;

2. de duurzame ontwikkeling en de gemeenschappelijke valorisatie van 
de grensgebieden bevorderen.

In de periode 2002-2008 heeft het programma bij meer dan 2080 organisa
ties belangstelling gewekt voor de grensoverschrijdende samenwerking. Er 

werden 343 subsidieaanvragen voor projecten ingediend, waarvan er 240 
gehonoreerd werden. Voor die projecten werd een totaal bedrag van 222 
miljoen euro uitgetrokken, waarvan 88,7 miljoen euro subsidie door het 
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Na afloop van het programma kon vastgesteld worden dat de belangstelling 
het grootst was voor de thema's toerisme, cultuur en erfgoed enerzijds, en 
economische ontwikkeling en technologische vernieuwing anderzijds.

Plattelandsontwikkeling
4,1 %

Ruimtelijke ordening
2,2 %

Technische 
bijstand
5,4 %

Toerisme, cultuur 
en erfgoed
30,5 %

Milieu
13,8 %

Dagelijks 
leven 
9,6 %

Integratie 
van de 
arbeitsmarkt 
en opleiding 
12,3 %

Economische
ontwikkeling
21,9 %



Door toedoen van het programma werden bijna 1.500 nieuwe banen 
gecreëerd, werden 14.000 personen opgeleid, kwamen 621 grensover
schrijdende samenwerkingsverbanden op het vlak van economische ont
wikkeling tot stand en werden 41 grensoverschrijdende kenniscentra op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling opgericht of versterkt. Ook 
het leefmilieu bleef niet achter: meer dan twee miljoen mensen werden 
voor dit thema gesensibiliseerd.

Fragment* uit het interview met Mevrouw Hübner, 
Europees Commissaris

"In de periode 2000-2006 hebben om en bij de 13.000 projecten in de 
hele Europese Unie subsidies van het INTERREG-programma ontvangen!

Dit grote aantal geeft duidelijk aan dat bij de Europese burgers een reële 
behoefte aan samenwerking leeft, waar de grensoverschrijdende, transna
tionale of interregionale programma's aan tegemoet komen. Die program
ma's zorgen ervoor dat de administratieve grenzen geen belemmeringen 
meer vormen voor de eenmaking van Europa en dat onze grensgebieden 
doeltreffender beheerd kunnen worden door de betrokken partijen.

De Frans-Belgische grens kan hier ais voorbeeld genoemd worden. De 
slogan van uw programma geeft het al duidelijk aan: 'INTERREG doet 
grenzen vervagen!' U hebt de hoofddoelstelling van de grensover
schrijdende samenwerking goed begrepen. Ik ben ervan overtuigd dat u, 
na de goedkeuring van uw nieuwe programma voor de periode 2007- 
2013, er niet alleen in zult slagen om die grens te doen vervagen, maar dat 
u ook een aanzienlijke bijdrage zult leveren tot een doeltreffend Europees 
cohesiebeleid. Bovendien ben ik er zeker van dat honderden lokale en 
regionale spelers de uitdaging willen aangaan en ervoor zullen zorgen dat 
de levenskwaliteit van de mensen aan weerskanten van de grens in de 
loop der jaren nog zal verbeteren, mede dankzij de grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten.

Ik wens u veel geluk en doe zo voort!"

Danuta Hübner 
Commissaris voor Regionaal Beleid

* Grenszichten or. 12 - februari 2008



THEMA 1
Dagelijks Leven

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Interreg lii

CONTEXT

De administratieve grens tussen twee landen leidt tot verschillen die een rechtstreekse 

invloed hebben op het dagelijkse leven van de bevolking die er woont. Die verschillen 

komen vooral tot uiting op het vlak van gezondheid, veiligheid, preventie, mobiliteit en 

in de dienstverlening aan de bevolking in het algemeen.

Op basis van die vaststelling werd besloten dat het INTERREG lll-programma France- 

Wallonie-Vlaanderen ernaar zou streven om bij de mensen het gevoel te versterken dat 

ze deel uitmaken van een gemeenschappelijk gebied. Dat is de belangrijkste doelstel

ling van het programma, die verwezenlijkt wordt via concrete acties.

DOELSTELLINGEN

■ De doeltreffendheid van de diensten in het grensgebied verbeteren;

De complementariteit tussen de voorzieningen ontwikkelen;

■ De ongelijkheid op het vlak van toegang tot de openbare diensten en voorzieningen 

wegwerken;

■ Doeltreffende netwerken van informatie- en bemiddelingsdiensten tot stand brengen;

■ De sociale integratie in het grensgebied bevorderen.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 9,6 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 33 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 19,4 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 8,8 miljoen euro.

RESULTATEN
■ 182 concrete grensoverschrijdende akkoorden inzake gezondheidszorg werden gesloten; 

155 gezamenlijke acties inzake gezondheidspreventie werden gerealiseerd;

■ 219 proefacties inzake mobiliteit werden ondersteund;

■ 1.478 acties werden gerealiseerd om te bereiken dat de bewoners van het grensgebied 

elkaar beter leren kennen;

■ 89 sociale acties werden op grensoverschrijdende wijze gerealiseerd;

■ 157 gemeenschappelijke voorzieningen en/of diensten werden in een netwerk opgenomen.
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Coördinatie van de 
studies en actie- 
projecten inzake 
gezondheid <2 fases)

Partners j Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est Nancy (F), 

Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Nord-Picardie (F), het Nationaal 

Intermutualistisch College van België vertegenwoordigd door de Landsbond 

der Christelijke Mutualiteiten (W en VL) en de Union Nationale des 

Mutualités Socialistes (W).

Totaal budget | € 1.715.262,00 waarvan € 707.263,00 EFRO 

Website | www.ofbs.eu

Doelstelling
Dit project is gericht op de uitvoering van het grensoverschrijdende 

raamakkoord inzake gezondheidszorg en is daarom de ruggengraat 

van de samenwerking op dat gebied. Het project heeft tot doei om de 

zorgverlening te optimaliseren door het aantal samenwerkingsacties 

te vermeerderen (op het vlak van aanbod, behoeften van de bevol

king, rationeler gebruik van infrastructuur en voorzieningen) en om 

de toegang tot de zorgverlening te verbeteren door de formaliteiten 

te vereenvoudigen, netwerken van dienstverleners te vormen en de 

procedures te harmoniseren. Ook neemt het OFBS actief deel aan de 

nationale of regionale denkprocessen over de planning van de gezond

heidszorg.

Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS) 

11 allée Vauban

F-59662 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tel.: 00 33 3 20 05 30 36 

E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr
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COMPLEMENTARITEIT IN 
DE GEZONDHEIDSZORG
(2 fases)

FRANS - W AALS

Oprichting en installatie van 
een platform ter ondersteuning 
van de grensoverschrijdende 
netwerken van instanties en 
methodes voor de bevordering 
van de gezondheid (2 fases)

Observatoire Franco-Belge de la Santé (OFBS)

11 allée Vauban

F- 59662 VILLENEUVE D'ASCQ cedex

Tél : 00 33 3 20 05 30 36
E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

Partners | Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Nord-Picardie (F) - 

het Nationaal Intermutualistisch College van België (N.I.C.) vertegenwoor

digd door de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (VL).

Totaal budget | € 491.415,00 waarvan € 219.553,50 EFRO

Website | www.ofbs.eu

Doelstelling
Het doei van dit project is het garanderen en bevorderen van de 

toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de mensen die 

in de grenszone wonen. D it wordt bereikt door informatieloket
ten te installeren, brochures uit te geven en opleidingen voor het 

personeel te organiseren. In een andere actie worden samenwer

kingsovereenkomsten aangegaan over de toegankelijkheid van bet 

zorgaanbod, en meer bepaald voor de behandeling van specifieke 

ziektebeelden en het gezamenlijke gebruik van specifieke zorg

voorzieningen en zorghandelingen.

Educa-Santé

Avenue Général Michel, 1B 

B-6000 Charleroi 

Tel.: 00 32 71 30 14 48 

E-mail: doc@educasante.org

Partners I Santé Communauté Participation (W), Comité Régional 

d'Education pour la Santé du Nord-Pas de Calais (F) en 

Réseau des Actions Locales de Santé Nord-Pas de Calais (F).

Totaal budget | € 1.213.543,93 waarvan € 485.417,59 EFRO

Website | www.euroreg-promosante.org

Doelstelling
Het project heeft tot doei een platform op te richten dat de 

gezondheidsbevordering ondersteunt door de kennis en de 

middelen die in het gebied aanwezig zijn in een netwerk onder 

te brengen. Om die doelstelling te bereiken, worden ervaringen 

en methodes uitgewisseld en worden bewustmakingsacties en 

grensoverschrijdende ontmoetingen georganiseerd tussen de 

instanties die een rol spelen bij de gezondheidsbevordering. 

Ook organiseert het project opleidingen over de hulpmidde

len die aan beide kanten van de grens gebruikt worden. Een 

nieuwsbrief die onder alle betrokken instanties verspreid wordt 

en een ver doorgevoerd gebruik van de ICT-middelen geven dit 

platform een meerwaarde.

mailto:ofbs@cram-nordpicardie.fr
http://www.ofbs.eu
mailto:doc@educasante.org
http://www.euroreg-promosante.org
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Over de kennis en de Europese ontwikkeling  
van een artistieke, sportieve, wetenschappelijke 
en technologische cultuur

TECHNISCHE SCHOLEN 
ZONDER GRENZEN

Partner | Vrij Technisch Instituut - Oostende (VL).

Totaal budget | €345.483,07 waarvan € 172.741,53 EFRO

Doelstelling
Dit project bestaat uit de realisatie van twee communicatieruimtes waar 

de leerkrachten en leerlingen van beide technische scholen regelmatig 

met elkaar in contact kunnen komen via videoconferenties, zodat ze 

beter met elkaar kunnen samenwerken.

Dankzij de contacten en de videoconferenties konden de leerlingen ei
kaars levenswijze en cultuur beter leren kennen en hebben ze eikaars 

taal beter leren begrijpen en spreken.

Lycée de l'Europe 

Rue du Banc Vert. BP 58 

F- 59944 DUNKERQUE Cedex 2 

T é l:0 0  33 3 28 58 72 13 

E-mail: ce.0590072h@ac-lille.fr

Partner I Vrij Technisch Instituut - Oostende (VL)..

Totaal budget | € 83.410,00 waarvan € 33.364,00 EFRO

Doelstelling
Dankzij de acties van dit project konden jongeren van twee tech

nische scholen elkaar ontmoeten en contacten aanknopen. Beide 

scholen hebben een grensoverschrijdend charter ondertekend dat 

regelmatige ontmoetingen en uitwisselingen mogelijk maakt.

Er werden culturele evenementen (Europese dagen en Opendeur
dagen) en sportmanifestaties (Europese ontmoeting rond een voet

baltoernooi) georganiseerd, waarbij leerkrachten, leerlingen en 

ouders van leerlingen met elkaar kennis konden maken.
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TECHNISCHE SCHOLEN 
ZONDER GRENZEN

Lycée de l'Europe 

Rue du Banc Vert. BP 58 

F- 59944 DUNKERQUE Cedex 2 

Tel.: 00 33 3 28 58 72 13 

E-mail: ce.0590072h@ac-lille.fr

mailto:ce.0590072h@ac-lille.fr
mailto:ce.0590072h@ac-lille.fr


Association Le partenariat 

71, rue Victor Renard 

F- 59000 LILLE 

Tél. 00 33 3 20 53 76 76 

E-mail: contact@lepartenariat.org

Partner I Studio G lobo Roeselaere (VL).

Totaal budget | € 710.682,00 waarvan € 272.418,60 EFRO 

Website | www.globo-Partners.org

Doelstelling
Flet doei van dit project is om in het grensoverschrijdende gebied een 

gezamenlijke actie uit te voeren op het vlak van ontwikkelingsedu

catie en burgerzin. Dat gebeurt via uitwisselingen op het gebied 

van opleiding en activiteiten en door eikaars hulpmiddelen te leren 

kennen en gebruiken. Op die manier konden zowel het aantal ais 

de kwaliteit van de grensoverschrijdende activiteiten verhoogd wor

den (diversificatie van de doelgroep, onderdompelingsworkshops en 

groepsuitwisselingen).

F R A N S -V LA A M S
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VOORBIJ 
GRENZEN EN 
KLEUREN
(2 fases)

mailto:contact@lepartenariat.org
http://www.globo-Partners.org
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Lezen als 
uitdaging
(2 fases)

People to People 
Fonds voor 
microprojecten

Centre Culturel de Doische

Rue Martin Sandron, 124

B-5680 Doische

Tel.: 00 32 82 21 47 38

E-mail: centre.culturel.doische@skynet.be

Partner I Service de documentation et d'information pédagogique de 

Revin (F).

Totaal budget | € 363.285,00 waarvan € 166.437,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft ais doei Franse en Belgische leerlingen met el

kaar in contact te brengen door middel van gemeenschappelijke 

activiteiten en ze aan te moedigen om (opnieuw) te leren lezen 

en schrijven. De leerkrachten kunnen in het kader van dit project 

opleidingsstages volgen waarin ze hun didactische methodes on

derling vergelijken om er de specifieke kenmerken, de zwakke en 

sterke punten en de verschillen van te ontdekken. Op die manier 

groeien de methodes naar elkaar toe en kan gezamenlijk onde

rzoek worden verricht, wat van groot belang is voor de preventie 

van het analfabetisme.
D it project maakt eveneens deel uit van het thema 'Integratie van 

14 de arbeidsmarkt en opleiding

Provincie West-Vlaanderen

Directie Economie, Externe Relaties en Gebiedsgerichte Werking

Koning Leopold lll-laan 41

B-8200 Sint-Andries

Tel.: 00 32 50 40 34 71

E-mail: Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be

Partners ¡ alle Overheden die partner zijn van het Interreg III 

A-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Totaal budget | € 519.998,00 waarvan € 359.999,00 EFRO

Website | www.interreg-fwf.org

Doelstelling
Het 'Fonds voor microprojecten' is een verzameling kleinschalige 

proefacties. Net zoals de andere projecten die door het Programma 

gefinancierd worden, dragen deze 'microprojecten' ertoe bij dat 

een duurzame grensoverschrijdende samenwerking ontstaat, dat de 

inwoners van beide landen elkaar beter leren kennen, dat een schaal- 

economie tot stand komt en dat de belemmeringen ten gevolge van 

de aanwezigheid van de grens weggewerkt worden. De projecten 

sluiten aan bij de thema's die ook door het volledige programma 

ondersteund worden: onderwijs, cultuur, milieu, toerisme,... Een mi- 

croproject mag maximaal een jaar duren.

mailto:centre.culturel.doische@skynet.be
mailto:Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be
http://www.interreg-fwf.org
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Grensoverschrijdend 
platform rond 
drugsverslaving en 
ander risicogedrag
(2 fases)

CPAS de Charleroi -  Centre de Santé Mentale 

Boulevard loseph II, 13 

B-6000 Charleroi 

Tel.: 00 32 71 53 26 50 

E-mail: csm@cpascharleroi.be

Partners ¡ Stad Maubeuge (F), Spirîtek (F), Centre lillois d'études et de 

recherches sociologiques et économiques (F), Association Fumay-Civet 

d'aide aux toxicomanies (F), Stad Mons (W) en L'autre sens (W).

Totaal budget I € 1.799.908,35 waarvan € 826.100,99 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei grensoverschrijdende preventieacties op te 

zetten op het vlak van drugsverslaving. Die acties zijn gericht op de 

potentiële gebruikers zelf (beperking van de risico's en preventie in 

het uitgaanscircuit) en op de veldwerkers. Er wordt informatie verstrekt 

over de evolutie van de gebruikswijzen, de hulporganisaties, de wetge

ving, de behandeling, enz. Naast die acties willen de initiatiefnemers 

ook een grensoverschrijdend laboratorium voor onderzoek oprichten, 

onder meer op het vlak van risicogedrag.
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21.000
GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

FRANS - VLAAMS

Communiceren over de grenzen heen

Lingu@tic
Partners | W TV (VL), Université Charles de Gaulle-Lille III (F)

Totaal budget | € 1.356.258 waarvan € 678.128 EFRO 

Website | www.franel.eu

Doelstelling
Op basis van reportages van de drie regionale televisiezenders in de 
grensstreek werd een multimedialeeromgeving gecreëerd waarmee de 

gebruikers hun kennis van de Franse en Nederlandse taal kunnen ver

beteren. De taaloefeningen staan gratis ter beschikking op de websites 

van de drie televisiezenders: No Télé, WtV-Focus en C9 en op de web

site van de leeromgeving zelf: www.franel.eu.

De oefeningen zijn per thema gegroepeerd en zowel het algemene 

ais het zakelijke taalgebruik kan aangeleerd worden. Deze website 

staat ook ter beschikking van leerkrachten, die het programma kunnen 

aanpassen voor gebruik in de klas in het reguliere onderwijs.

KU Leuven Campus Kortrijk

Piet Desmet

Etienne Sabbelaan, 53

B-8500 KORTRIJK

Tél : 00 32 56 24 61 85

E-mail: piet.desmet@kulak.ac.be
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Partners I Centre hospitalier Brisset d'Hirson (F), Centre hospitalier de 

Fourmies (F), Hôpital départemental de Felleries-Liessies (F), Polyclinique 

de la Thiérache (F), Groupement économique européen de la Santé en 

Thiérache (W).

Totaal budget | € 539.542,28 waarvan € 269.771,14 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei een gezamenlijk gezondheidsbeleid te voeren 

in het Frans-Belgische Thiérache (Tierasse), om aan de bevolking in dit 

excentrisch gelegen grensgebied een optimale toegang tot de gezond

heidszorg te waarborgen. Die doelstelling wordt nagestreefd door sa

menwerking tussen naburige ziekenhuizen, een betere mobiliteit van 

zorgverleners en patiënten, aankoop van gemeenschappelijk medisch 

materiaal, enz. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de rechten van de 

grensbevolking op het vlak van sociale zekerheid in het hele grensover

schrijdende gebied geldig zijn.

! voor
schrijdende 
idszorg in het 
jische Thiérache

Association intercommunale hospitalière 

du Sud Ffainaut et du Sud Namurois 

Boulevard Louise, 18 

B-6460 Chimay 

Tel.: 00 32 60 21 87 61 

E-mail: c.stevaux@csf.be
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Grensoverschrijdende 
toegankelijkheid en 
mobiliteit in de 
gezondheidszorg
(2 fases)

Observatoire franco-belge de la Santé 

11, Allée Vauban

F-59662 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tel.: 00 33 3 20 05 64 91 

E-mail: ofbs@cram-nordpicardie.fr

Partners [ Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Est (F),

Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Nord-Picardie (F), Alliance 

Nationale des Mutualités Chrétiennes (W) en de Union Nationale des 

Mutualités Socialistes (W).

Totaal budget [ € 625.411,80 waarvan € 260.817,04 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei diverse vormen van samenwerking te ont

wikkelen in de gezondheidszorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

het feit dat de voorzieningen voor gezondheidszorg aan beide kanten 

van de grens elkaar op bepaalde gebieden aanvullen. De samenwer

king zal rond de bestaande zorgsectoren en -netwerken opgebouwd 

worden. Het project wil het vrije verkeer van de patiënten organiseren 

en aan de kwaliteitsstandaarden inzake zorgverlening beantwoorden, 

en tegelijkertijd de gezondheidsuitgaven in de hand houden. Met dat 
doei zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten over de toegan

kelijkheid van de geplande en de spoedeisende zorg. Ook worden de 
diverse zorgverzekeringsstelsels bij dit initiatief betrokken.

Infor Jeunes Tournai 

Rue Saint Martin, 4-6 

B-7500 Tournai 

Tel.: 00 32 69 22 92 22 

E-mail: tournai@inforjeunes.be

Partners I Centre Régional d 'inform ation Jeunes du Nord -  Pas de 

Calais (F), Centre d'information Jeunesse de l'Aisne (F), Centre Régional 

d'information Jeunesse de Champagne -  Ardenne (F) en Fédération Infor 

Jeunes Wallonie-Bruxelles (W).

Totaal budget | € 1.350.974,00 waarvan € 637.986,60 EFRO 

Website | www.jeunes.org

Doelstelling

18

Dit project heeft als doei een 'Grensoverschrijdende Dienst voor 

Jeugdinformatie' op te richten. Daarmee wil het een stap verder 

gaan in het doorbreken van de 'nationale hokjesgeest' van dit soort 

voorzieningen, om zo doeltreffend mogelijk de grensoverschrijden

de vragen van jongeren te kunnen beantwoorden. Het project heeft 

tevens tot doei ervoor te zorgen dat er in het grensoverschrijdende 

gebied een betere spreiding komt van de diensten voor jeugdin

formatie en van de dienstverlening aan jongeren op het vlak van 

mobiliteit en engagement. Ten slotte is het de bedoeling dat, dank

zij dit project, de centra voor jeugdinformatie hun knowhow meer 

met elkaar delen en uitwisselen en nog meer gebruik maken van de 

nieuwe informatietechnologieën.
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Eikaars verschillen en gewoonten 
leren kennen.

Emma Lemahieu

Hôpital Régional Jan Yperman 

Briekestraat 12 ß-8900 leper 

Caroline Gheysen 

Tél: 00 32 57 22 37 62 

E-mail: caroline.gheysen@yperman.net

Gezondheidszorg voor de bevolking in de Frans-Vlaamse grensstreek 

- Zone leper in België en Zone La Flandre-Lys (Ziekenhuizen van 

Hazebrouck, Bailleui en Armentières) in Frankrijk.

Partner I Centre Flospitalier d'Armentières (F)

Totaal budget | € 433.632 waarvan € 173.452 EFRO

Doelstelling
In het kader van dit project werd een studie uitgevoerd die het zorg

aanbod in de grensstreek in kaart heeft gebracht om de structuur van 

de zorgverlening in deze regio te verbeteren. Om de diensten van 

beide ziekenhuizen toegankelijker te maken voor de grensbevolking, 

werden de belangrijkste informatiebrochures in het Nederlands en 

het Frans vertaald en heeft een groot deel van het medisch personeel 

taalcursussen gevolgd. Ook werd door het uitwisselen van kennis en 

medische deskundigheid de kwaliteit van de dienstverlening en van de 

zorg verbeterd.
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Partners | Nuderid is Dunkerque (F)- Sint Augustinuskliniek Veurne (VL) - 

Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke (VL).

Totaal budget | € 374.879,25 waarvan € 149.951,70 EFRO

Doelstelling
Het project omvat vier prioritaire actieterreinen. Een eerste actie be

treft de nucleaire geneeskunde, met een studie over een grensover

schrijdende PET-SCAN. De tweede actie gaat over een gezamenlijk 

medisch aanbod op het gebied van revalidatie; er wordt een overeen

komst opgesteld die het makkelijker moet maken om patiënten uit 

het buurland op te nemen. De actie rond spoedeisende hulp heeft 

geleid tot de coördinatie van de zorgdiensten en van de procedures 

voor spoedopnames. De vierde en laatste actie heeft betrekking op de 

opleiding en uitwisseling van medisch, paramedisch en administratief 

personeel.

FRANS - VLAAMS
00
C

12v.
GJ

Ere
1/5

SAMENWERKING 
TUSSEN ZIEKENHUIZEN 
VAN FLANDRE MARITIME 
-WEST-VLAANDEREN

Centre Hospitalier de DUNKERQUE 

130, avenue Louis Herbeaux -  BP 6367 

F- 59385 DUNKERQUE cedex 1 

Tél : 00 33 3 28 28 59 00 

E-mail: direction@ch-dunkerque.fr
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Naar grensoverschrij
dende gezondheids
programma's

No Télé -  Télévision Régionale du Hainaut Occidental

Rue du Follet, 4c
B-7540 Tournai

Tel.: 00 32 69 89 19 19

E-mail: notele@notele.be

Partners I Télé Mons-Borinage (W), Centre Régional des Ressources 

Audiovisuelles (F), Stad Valenciennes (F).

Totaal budget | € 1.109.576,60 waarvan € 443.833,44 EFRO

Doelstelling
Het project heeft als doei te ontdekken hoe het leven op school 

eruitziet aan de andere kant van de grens en na te denken over 

de gelijkenissen en de verschillen. Dat gebeurt aan de hand van 

televisie-uitzendingen. Ook wil het project bij de Franse en Waalse 

scholen belangstelling wekken voor de audiovisuele beroepen en 

voor de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Het project be

staat in essentie uit televisie-uitzendingen die door jongeren gerea

liseerd worden en uit de actie 'grensoverschrijdende ontmoetingen 

rond schoolfilm'.

Observatoire franco-belge de la Santé 

Allée Vauban, 11

F-59062 Villeneuve d'Ascq Cedex

Tel.: 00 33 3 20 05 61 61
E-mail: philippe.lorenzo@sa.u-picardie.fr

Partners I Observatoire régional de la santé de Picardie (F), Obser

vatoire régional de santé Champagne -  Ardenne (F), Comité régional 

d'éducation pour la santé du Nord-Pas de Calais (F), Comité régional 

d'éducation pour la santé de Picardie (F), Comité départemental 

d'éducation pour la santé de l'Aisne (F), Comité régional d'éducation 

et de promotion de la santé de Picardie (F), Observatoire de la santé 

du Hainaut (W) en Centre local de promotion de la santé van de 

arrondissementen Mons en Soignles (W).

Totaal budget | € 2.120.099,99 waarvan € 1.050.049,99 EFRO 

Website | www.franckobelge.org

Doelstelling
Het doei van dit project is instrumenten te ontwikkelen die het mo
gelijk maken om grensoverschrijdende gezondheidsprogramma's uit 
te werken. De belangrijkste instrumenten zijn een grensoverschrij
dend scorebord inzake gezondheid, dat een beeld moet opleveren 
van de situatie op het gebied van volksgezondheid, en een grens
overschrijdende gezondheidsenquête bij jongeren. Op die manier 
kunnen methodes ontwikkeld worden waarmee op systematische 
wijze relevante indicatoren bijeengebracht kunnen worden voor de 
verzameling en de analyse van de gegevens.
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Observatoire de la Santé du Hainaut 

Rue Saint Antoine, 1 

B-7021 HAVRE 

Tel.: 00 32 65 87 96 00 

E-mail: observatoire.sante@hainaut.be

Partners I Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental 

(W) en Comité régional d'éducation pour la santé Nord -  Pas de Calais (F).

Totaal budget | € 290.000,00 waarvan € 116.000,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is een toekomstgerichte peiling uit te voeren 

over de gezondheidstoestand en de levenskwaliteit van de senioren. 

Die gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om beleidsmaatre

gelen te ontwikkelen op het gebied van preventie en gezondheidspro

motie. Het project moet ervoor zorgen dat de plaatselijke netwerken 

voor gezondheidspreventie en -prom otie over meer hulpmiddelen 

beschikken. Ook wordt verwacht dat dit project het aanbod inzake 

gezondheidspreventie en -prom otie door de eerstelijnszorgverleners 

zal verbeteren en uitbreiden op het gebied van de grensoverschrij
dende dienstverlening en acties in het kader van de thuiszorg en de 

thuishulp.
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Maison pour Associations 

Route de Mons, 80 

B-6030 Marchienne-au-Pont 

Tel.: 00 32 71 53 91 53 

E-mail: info@mpa80.be

Partner ¡ Maison des associations de Tourcoing (F).

Totaal budget | € 560.000,00 waarvan € 166.000,00 EFRO

Doelstelling
Dit project is gebaseerd op een vaststelling die voor het hele grens

overschrijdende gebied geldt: te veel verenigingen houden op te 

bestaan wanneer hun beheerder of oprichter vertrekt. Om dat euvel 

te verhelpen, dient men de vrijwilligers en de eventuele werknemers 

van die verenigingen te motiveren door ze te professionaliseren. In dat 

licht biedt het project de vrijwilligers en de werknemers van het vere

nigingsleven een opleiding in de volgende domeinen: boekhouding, 

management, communicatie, het leiden van vergaderingen, intermen

selijke relaties, informatietechnologieën, interculturaliteit, enz.

D it project maakt eveneens deel uit van het thema 'Integratie van 
de arbeidsmarkt en opleiding'.

Habitat et Participation 

Place des Peintres, 1 Bte 4 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

Tel.: 00 32 10 45 06 04 

E-mail: habitat.participation@swing.be

Partners I PPACT de Lille -  Antenne Est (F), Solidarités Nouvelles (W) 

en Relogeas (W).

Totaal budget | € 167.960,00 waarvan € 83.980,00 EFRO

Doelstelling
In Frankrijk en België is de sociale begeleiding inzake huisvesting 

een belangrijk aandachtspunt in het veldwerk. Het is gebleken 

dat er een groot gebrek bestaat aan referenties, criteria en instru

menten om de kwaliteit van die sociale begeleiding te evalueren. 

Dit project heeft ais doei antwoorden te bieden op de vragen van 

degenen die op dit gebied vernieuwende methodes willen introdu

ceren. Die vragen kunnen van technische aard zijn (over juridische 

kwesties, over kwesties op het vlak van energie, architectuur, enz.) 

maar ze kunnen ook betrekking hebben op methodes, begeleiding 

en huisvesting. Om hun doei te bereiken, organiseren de initia

tiefnemers van het project ontmoetings- en uitwisselingsdagen, 

creëren ze methodologische instrumenten en multimediatoepas

singen, enz.
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Acties voor sociale 
begeleiding inzake 
huisvesting
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Grensoverschrijdend 
netwerk Mondige 
Burgers

Periferia

Rue de Londres, 18 

B-1050 Bruxelles 

Tel.: 00 32 2 544 07 93 

E-mail: periferia@skynet.be

Partner I Arpenteurs (F).

Totaal budget | € 420.000,00 waarvan € 210.000,00 EFRO 

Website | www.capacitation-citoyenne.org

Doelstelling
Centraal in dit project staat het ontwikkelen van de vaardigheden 

die tot grensoverschrijdende burgeracties moeten leiden. Het pro

ject wil bijvoorbeeld collectieve acties die op de integratie van de 

bevolking gericht zijn, valideren en stimuleren. Het w il de onder

linge solidariteit bevorderen en ervoor zorgen dat beide bevolkin

gen eikaars voorzieningen voor burgerparticipatie kennen en dat ze 

weten op welke mapier die voorzieningen elkaar aanvullen. In dat 

licht stimuleert het project de opleiding van plaatselijke teams die 

in staat zijn om die acties te ondersteunen en bekend te maken, en 

die hulp kunnen bieden bij het creëren van grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden die gericht zijn op gemeenschappelijke 

24 en solidaire acties.
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DRIE PARTIJEN

Leven in de 
euroregionale
grootstad (2 fases)

No Télé -  Télévision Régionale du Hainaut Occidental

4c rue du Follet

B-7540 TOURNAI

Tel.: 00 32 69 89 19 19

E-mail: notele@notele.be

Partners ¡ Centre Régional de Ressources Audiovisuelles -  CR-RAV 

(F), CHARTER Zuid West-VIaanderen (VL).

Totaalbudget | € 2.799.837,00 waarvan € 1.284.070,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het creëren van een audiovi

sueel forum voor getuigenissen en gedachtewisselingen over het da

gelijkse leven in de grensstreek. De drie redacties maken twee keer 

per maand een gezamenlijke tweetalige uitzending over artistieke, 

culturele en toeristische onderwerpen en over het erfgoed in de 

Euroregio. Daarnaast worden korte televisieprogramma's gemaakt 

over onderwerpen die verband houden met het dagelijkse leven van 

de bevolking. Die programma's worden door de drie televisiezen

ders in hun respectieve regio uitgezonden.

H et program m a heeft werkelijk  
bijgedragen to t de vervaging

van de grenzen. ^  ^  Philippe Freville
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Grensoverschrijdende 
wandelingen voor 
kinderen

Partner I Maison du Tourisme du Tournaisis (W).

Totaal budget | € 249.900,00 waarvan € 124.950,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft ais doei gidsen samen te stellen over goedkope ac

tiviteiten In het grensgebied waaraan het hele gezin kan deelnemen. 

Elke dagactivitelt nodigt uit om de grens over te steken en richt de 

schijnwerpers op kleine, vrijwel onbekende organisaties. Op die ma

nier wordt bij de plaatselijke bevolking belangstelling gewekt voor de 

charme van de eigen streek en wordt het publiek bovendien gesensi

biliseerd rond milieuvriendelijk gedrag. De gidsen worden gratis in het 

hele gebied verspreid.

Association Atoukid 

Rue Kléber, 97 

F-59260 Hellemmes 

Tel.: 00 33 3 20 56 84 18 

E-mail: atoukid@online.fr
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THEMA 2 
Integratie van de 

arbeidsmarkt en opleiding

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Interreg III

CONTEXT

INTERREG brengt structuur in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Het programma 

zorgt voor een betere toegankelijkheid van de informatie en het wil de systemen 

voor opleiding en erkenning van diploma's op elkaar afstemmen. Een grotere grens

overschrijdende mobiliteit beantwoordt aan een specifieke behoefte van alle spelers op 

de arbeidsmarkt.

r

DOELSTELLINGEN
■ De belemmeringen voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt wegwerken en bijdragen tot 

de verspreidingvan methodes die een vlotte doorstroming op de arbeidsmarkt bevorderen; 

De arbeidsmarkt in het grensgebied opnieuw in evenwicht brengen;

■ De kwaliteit en de beschikbaarheid van de arbeidskrachten in het grensgebied verbeteren;

■ Instrumenten ontwikkelen voor analyse, follow-up en anticipatie van de trends op de 

grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

FINANCIËLE GEGEVENS
■ 12,3 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 44 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 29,2 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 11,1miljoen euro.

RESULTATEN

■ 933 gezamenlijke opleidingen werden georganiseerd;

625.532 gezamenlijke opleidingsuren werden gepresteerd;

■ 5.182 werkzoekenden werden opgeleid;

■ 3.152 werknemers werden opgeleid;

■ 1.489 docenten werden opgeleid;

■ 4.178 studenten werden opgeleid;
190.903 personen werden geïnformeerd over de arbeidsmarkt;

■ 14 opleidingen werden gegeven waarvan het aanleren van de buurtaal een onderdeel was;

■ 115 proefacties in verband met de arbeidsmarkt werden uitgevoerd.



Office Nationale des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre (ONAC) -  ERP MAGINOT 

Rue du Général Sarrail, 35 

F-59070 ROUBAIX 

Tel.: 00 33 3 20 73 76 67 

E-mail: erp-maginot@wanadoo.tr

Partner | Centre de Réadaptation et de Formation Professionnelle -  CFRP (W) 

Totaal budget | € 1.478.320,66 waarvan € 542.376,34 EFRO

Website | www.handispensable.com

Doelstelling
Dit project heeft als doei personen met een handicap op te leiden met 

behulp van de nieuwe technologieën.

In een eerste onderdeel 'ontwikkelen van opleidingen', wisselen de 

opleiders hun deskundigheid uit en stemmen ze hun methodes op el

kaar af. Ook experimenteren ze met de nieuwe ICT-tools. Het tweede 

onderdeel bestaat uit opleidingen voor cursisten met een handicap en 

uit bedrijfsstages aan weerskanten van de grens.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Dagelijks Leven'.

FRANS - WAALS
OJD

15
o<
ècat
E«

c/i

Transformatie

mailto:erp-maginot@wanadoo.tr
http://www.handispensable.com


FRANS-W AALS
oc

_c
12b
01
èc
01
E
rs<ƒ>

Frans-Belgisch
lasplatform

PSFB

Centre de Perfectionnement pour Employés des Provinces de
Hainaut et de Namur

Rue Chapelle Beaussart, 80 -  Bâtiment 15

B-6030 Charleroi

Tel.: 00 32 71 36 11 31

E-mail: cpe@cpee.be

Partner I Centre de Formation aux Techniques de l'Industrie de l'Ecole 

d'ingénieurs de l'ICAM  (F).

Totaal budget | € 779.336,00 waarvan € 326.768,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is Belgische en Franse werkzoekenden op te 

leiden tot lasser. De opleiding is een combinatie van intensieve prak

tische lasoefeningen in de werkplaats en theoretische lessen over de 

lastechnologie en de interpretatie van industriële tekeningen (het doei 

is het behalen van een Europese laslicentie; voorrang wordt gegeven 

aan mensen met problemen op het vlak van sociale integratie en 

beroepsintegratie). De opleiding wordt aangevuld met bedrijfsstages.

Groupement d'intérêt Public -  Formation Continue et Insertion 

Professionnelle Education et formation tout au long de la vie 

Rectorat, 20, rue Saint Jacques BP 709 

F-59033 LILLE Cedex 

Tél. 00 33 3 20 15 61 81 

E-mail: vincent.simon@ac-lille.fr

Partners j Forem (W), Syntra West (VL) en Union Régionale des Cham

bres Artisanales et Petites Entreprises du Bâtiment -  CAPEB (F).

Totaal budget | € 1.157.905,62 waarvan € 355.759,67 EFRO

Doelstelling
Het project heeft als doei een betere kennis van de grensoverschrij

dende arbeidsmarkt te verwerven. Daardoor zal duidelijk worden 

aan welke diploma's de belangrijke sectoren in het gebied behoefte 

hebben. Ook zal onderzocht worden wat de specifieke kenmerken 

van beide zones zijn en op welke manier ze elkaar aanvullen. Het 

project werkt eveneens rond het dienstenaanbod inzake 'werkge

legenheid en opleiding' voor een aantal geselecteerde sectoren. 

Het zal dit aanbod grensoverschrijdend harmoniseren door equi- 

valentiesystemen op te zetten die tot een betere kennis van de 

diploma's en vaardigheden zullen leiden, zodat ze beter met elkaar 

vergeleken kunnen worden.

DRIE PARTIJEN

Grensoverschrijdende samenwerking rond 
e-learning op het vlak van nieuwe vaardigheden 
en methoden inzake werkgelegenheid

Transparence
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Programma voor grensover
schrijdende vernieuwende 
ambachten

PAIN

FRANS-VLAAMS

Programma voor grensover
schrijdende vernieuwende 
ambachten

fase 2

Syntra West

Spoorwégstraat 14, B-8200 Sint-Andries 

Joeri Vanbiervliet 

Tel.: 00 32 50 40 30 80 

E-mail: joerie.vanbiervliet@syntrawest.be

Partner | Centre de formation Chambre de métiers du Nord (F)

Totaal budget | € 164.125 waarvan € 65.650 EFRO 

Website | www.syntrawest.be

Doelstelling
Het initiatief voor dit project werd genomen door twee opleidings

instellingen aan weerskanten van de grens. Doelstelling was om een 

gezamenlijke opleiding uit te werken voor de bakkerijsector. De acti

viteiten omvatten het vergelijken van het opleidingsaanbod voor bak

kers in beide regio's, bedrijfsbezoeken, contactdagen tussen opleiders 

van beide instellingen en het uitwerken van opleidingsmodules. De 

geformaliseerde opleidingsmodules hadden betrekking op de secto

ren bakkerswaren, suikerwaren en viennoiserie. Die modules werden 

via grensoverschrijdende leerstages aan leerlingen van beide instellin

gen onderwezen.

Syntra West

Spoorwégstraat 14, B-8200 Sint-Andries 

Joeri Vanbiervliet 

Tel.: 00 32 50 40 30 80 

E-mail: joerie.vanbiervliet@syntrawest.be

Partner I Centre de formation Chambre de métiers du Nord (F) 

Totaal budget | € 184.800 waarvan € 73.928 EFRO 

Website | www.syntrawest.be

Doelstelling
De doelstellingen van de tweede fase van het project 'PAIN' 

bouwen verder op de voorgaande fase. Ditmaal werden voor

bereidingen getroffen om tot een vergelijking te komen van de 

curricula en bestaande opleidingen op het gebied van brood- 

en banketbakkerij, zaal- en keukenpersoneel, schoonheids- 

verzorging en kappers.

Per sector werd door elke projectpartner een opleiding van 

twee dagen uitgewerkt, die gericht was op leerlingen uit de an

dere regio. In totaal werden voor die zes beroepen 24 opleidin

gen georganiseerd. Elke uitwisseling werd achteraf door zowel 

leerlingen ais docenten geëvalueerd.
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Chambre de Commerce et d'industrie d'Armentières-

Hazebrouck 

1, rue de Strasbour- BP 104 

F- 59427 ARMENTIERS Cedex 

Tél. 00 33 3 20 44 06 20 

Contact : Mr Alain D'Orgeville 

E-mail: a.dorgevllle@armentieres.ccl.fr

Partner | Kamer van Koophandel West-Vlaanderen (VL)

Totaal budget | € 49.500 waarvan € 19.800 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei de promotie van het technisch onderwijs in 

de Franse en Vlaamse technische scholen te bevorderen en ouders 
en leerlingen beter te informeren over het technisch onderwijs en de 

toekomstkansen die het biedt. Een van de belangrijkste acties van het 

project Is het organiseren van jaarlijkse ontmoetingen tussen alle scho

len van het netwerk. Die bevorderen de dynamiek van het netwerk. Bij 

die gelegenheid wordt een promotiebrochure gemaakt voor de tech

nische scholen in de Frans-Belgische Westhoek.

FRANS-VLAAMS
0ß
E

12L.
01
êc
<u
Ere

r/5

Prom otie van het technisch onde rw ijs  
in de Frans-Belgische W esthoek

TECHNISCHE SCHOLEN 
ZONDER GRENZEN
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Anne Lentiez

Beroepsintegratie en fle x ib ilite it 
van de werkgelegenheid 
en van de beroepsvaardigheden 
in de textielsector

INFLUTEX
Union Professionnelle Textile Interrégionale (UPTI)

Bulevard Industriel, 62

B-7700 Mouscron

Tél. 00 33 3 20 99 45 54

E-mail: eric.mezin@uitnord.fr

Partners | Febeltex Mouscron (W), Febeltex Kortrijk (VL), CEFRET (W), 

FOREM (W), VDAB (VL), COBOT (VL) en Centre Intertextile d'Apprentissage 

de Roubaix -  Groupement d'Apprentissage et de Formation de l'Industrie 

Textile de Lille -  CIA GAFIT (F) en UIT Nord (F).

Totaal budget | € 1.304.500,00 waarvan € 587.681,20 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei een grensoverschrijdend observatorium voor 

de textielsector op te richten, dat alle gegevens over die sector ver

zamelt. Ook willen de projectpartners specifieke instrumenten voor 

omscholing ontwikkelen en perfectioneren. Daarnaast willen ze oplos

singen voorstellen waarmee de belemmeringen voor de grensover

schrijdende mobiliteit van de werknemers weggenomen kunnen wor

den. Er worden acties ondernomen inzake anticiperend beheer van de 

werkgelegenheid en de beroepsvaardigheden. Tot slot wordt bijzon

dere aandacht besteed aan de optimalisering van de opleidingstools 

voor alle werknemers van de textielbedrijven in het gebied.
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O ple id ing om ais maatschap
pe lijk  werker in Frankrijk te 
werken

FAMAS
Institut Social Lille Vauban 

Boulevard Vauban, 83 -  Bâtiment C 

F-59044 LILLE CEDEX 

Tel.: 00 33 3 20 21 93 93 

E-mail: islv@fupl.asso.fr

Partner | FOREM (W)

Totaal budget | € 361.797,03 waarvan € 144.864,48 EFRO

Doelstelling
Dit project is gebaseerd op een simpele grensoverschrijdende vaststel

ling: in België zijn veel maatschappelijk werkers werkzoekend, terwijl 

er in Frankrijk een nijpend tekort is aan dit soort krachten. Het project 

voorziet in een opleiding voor maatschappelijk werkers met een Bel

gisch diploma die werkzoekend zijn. Die opleiding bereidt ze voor op 

de verdediging van hun stageverslag, na de stage die ze moeten lopen 

om het beroep van maatschappelijk werker in Frankrijk uit te kunnen 

oefenen.
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Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries

Textiles - ENSAIT 

9, rue de l'Ermitage -  BP 30329 

F-59056 Roubaix Cedex 1 

Tel.: 00 33 3 20 25 64 78 
E-mail: xavier.flambard@ensait.tr

DRIE PARTIJEN

Netwerk voor de ondersteuning 
van de wetenschappelijke en 
technologische vernieuwing op 
het gebied van textiel

RESIST

Partners [ Universiteit Cent (VL), Vakgroep Textielkunde (VL) en Facultés 

Universitaires Catholiques de Mons - FUCAM (W).

Totaal budget | € 813.000,00 waarvan € 406.500,00 EFRO

»  V

Doelstelling
Het doei van dit project is het ontwikkelen van het concurrentievermo

gen van de textielbedrijven in het grensgebied, door geavanceerde tech

nologieën en organisatieprocessen in te voeren, die afkomstig 

zijn uit de informatie- en communicatietechnologie, het kwaliteitsmana

gement en het strategische procesbeheer.

Naast acties die gericht zijn op sensibilisering, opleiding en technische 

en wetenschappelijke begeleiding, omvat het project eveneens een actie 

die tot doei heeft gemeenschappelijke methodes te ontwikkelen, zodat 

echte grensoverschrijdende uitwisselingen tot stand kunnen komen.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Economische 
ontwikkeling'.

mailto:xavier.flambard@ensait.tr
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Télé-langues

SYNTRA WEST (Réseau de formation)

Spoorwégstraat, 14

B-8200 BRUGGE

Tel.: 00 32 50 40 30 80

E-mail: aline.nissenne@syntrawest.be

Partners ! Groupement d 'intérêt P ub lic-Form ation  Continue et 

Insertion Professionnelle Education et formation tout au long de la vie (F) 

en Institut Wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des 

Petites et Moyennes Entreprises (W).

Totaal budget | € 361 656,11 waarvan € 165 511, 86 EFRO

Doelstelling
Centraal in dit project staan de ontwikkeling, het testen, de eva

luatie en de promotie van computerondersteunde taalopleidingen 

Nederlands en Frans voor het bedrijfsleven. De opleiding is toe

gankelijk via een e-learningplatform en er wordt hoofdzakelijk aan

dacht besteed aan de thema's 'telefoneren' en 'spraakkunst'.
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Transplan

Centre de Formation et de Perfectionnement du Flainaut -  Pôle

industriel 

Rue des Cligneux 

F-59330 Hautmont 

Tel.: 00 33 3 27 66 21 00 

E-mail: gmottu@cfph.fr

Partner | Centre de Perfectionnement pour Employés des Provinces de 

Hainaut et de Namur (W).

Totaal budget | € 588.065,69 waarvan € 230.464,34 EFRO

Doelstelling
Het project omvat het opzetten van een opleidingsprogramma 

voor de opleiding tot CAD/CAC* uitvoeringstekenaar en tekenaar 

van multidisciplinaire studies. Die opleidingen zijn bedoeld voor 

werkzoekenden en worden aangevuld met e-learningmodules, 

waarmee de cursisten hun kennis op het gebied van industrieel 

ontwerpen kunnen ontwikkelen of vervolmaken. De opleiding 

wordt afgesloten met een examen waarmee een officieel diploma 

behaald kan worden.

* CAD = computer aided drawing
* CAC = computer aided conception A
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Grensoverschrijdende activiteiten 
en diensten met een commercieel en 
economisch nut (2 onderdelen: 
ople id ing en economie)
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Grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband voor 
het hoger onderw ijs

OUVERT

EURObjectiefS

Hôtel de Ville

Grand Place

B-7130 Binche

Tel.: 00 32 64 23 06 52

E-mail: charline.roussel@binche.be

Partners | Mission Régionale pour l'Insertion et l'Emploi à Charleroi- 

MIREC (W), Boutique de Gestion Espace (F), Mission Locale Sambre- 

Avesnois (F), Euro Delta Centre (W) en Kanaal 127 (VL).

Totaal budget | € 3.116.462,74 waarvan € 1.215.159,03 EFRO

Pôle Universitaire Lille Nord-Pas de Calais

Ibis, rue Georges Lefebvre

F 59044 LILLE Cedex

Tel.: 00 33 3 20 29 86 01

E-mail: lentiez@poleuniv-lille-npdc.fr

Partner | Katholieke Flogeschool Zuid-West-VIaanderen KATHO Kortrijk (VL) 

Totaal budget j € 220.000,00 waarvan € 110.000,00 EFRO

Doelstelling
De acties van dit project hebben als doei de uitwisselingen in het 

hoger onderwijs te intensifiëren en tools te creëren die bijdragen tot 

de internationalisering van het opleidingsaanbod. Het project stimu

leerde de mobiliteit van personeel en studenten. Op die manier kon

den Fransen en Vlamingen eikaars cultuur beter leren kennen, leerden 

ze eikaars taal en groeide het besef dat er een gemeenschappelijke 

'euroregionale' identiteit bestaat. Ook werden grensoverschrijdende 

stages georganiseerd en werd een database gerealiseerd.

36

Doelstelling
Het doei van dit project is instrumenten te ontwikkelen voor de 

begeleiding van de aspirant-ondernemer bij het uitwerken van 

zijn bedrijfsproject. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 

integratie van vrouwen en immigranten of mensen met een mi

gratieachtergrond. Het tweede onderdeel van het project wil de 

grensoverschrijdende ondernemingszin bij jongeren bevorderen. 

Dat gebeurt aan de hand van creativiteitsworkshops, uitwisselin

gen van ervaringen, enz. De aspirant-ondernemers worden bij 

het opstarten van hun bedrijfsproject bijgestaan via wedstrijden 

voor ondernemers, bedrijfscouveuses, projectbeheer, enz.
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Croupe INSTEP Formation 

Rue de Bouvines, 70 

Lille tertiaire XI 

BP 80041 

F-59007 Lille Cedex 

Tel.: 00 33 3 20 67 89 89 

E-mail: marc.fichaux@instep-formation.tr

FRANS - WAALS

Epicuriales III

Partner I Institut wallon de Formation en Alternance des PME (IFAPME) (W). 

Totaal budget | € 712.000,62 waarvan € 267.946,12 EFRO

Doelstelling
Eiet project heeft als doei de beroepsbekwaamheid van stagiairs in 

de horecasector te vervolmaken. Deze jongeren kunnen een grenso

verschrijdende workshop in smaakontwikkeling volgen; ze kunnen een 

grensoverschrijdende opleiding volgen op het gebied van vacuümver- 

pakking en ze kunnen experimenteren in een grensoverschrijdend 

opleidingscentrum (via hapjesavonden, de Europese kookwedstrijd 

'EUROSAVEUR', enz.)

»
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Formation pour l'Université Ouverte de Charleroi

(FUNOC) 

Avenue des Alliés, 19 

B-6000 Charleroi 

Tel.: 00 32 71 31 15 81 

E-mail: funoc@funoc.be

FRANS - WAALS

Partners [ CUEEP -  Institut de l'Université des Sciences et Technologies 

de Lille (F), Lire et Ecrire Flainaut Occidental (W), Lire et Ecrire Centre Mons 

Borinage (W), Lire et Ecrire Luxembourg (W), Lire et Ecrire Charleroi (W) en 

SOS Dépannage Social -  antenne du Hainaut Occidental (W)

Totaal budget | € 771.597,00 waarvan € 331.418,00 EFRO

Basisopleiding en ICT 
(2 fases)

Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van dit project is een groep opleiders van 

laaggeschoolde en/of laagopgeleide volwassenen echt goed te leren 

omgaan met de ICT-tools en ervoor te zorgen dat die methodes en 

middelen ingezet worden in het leerproces. Het project wil ook een 

netwerk tot stand brengen van opleidingsinstellingen die de ICT-tools 

stelselmatig gebruiken in de onderwijspraktijk.

mailto:funoc@funoc.be
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Ontwikkelen en uitvoeren van een interregio
naal project voor een opleiding tot master in 
ICT via e-learning

EUROMASTER OF 
SCIENCE IN ICT

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO)

Oostmeers 27, B-8000 Bruges 

Hugo Tassignon 

Tel.: 00 32 59 56 90 29 

E-mail: hugo.tassignon@khbo.be

Partner ¡ Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) (F)

Totaal budget | €361.681 waarvan € 180.840,50 EFRO 

Website | www.euro-master.org

Doelstelling
Dankzij het Euromaster-project konden de ULCO en de KHBO een 

gezamenlijke opleiding tot 'Master of Science in ICT' aanbieden aan 

een internationaal studentenpubliek. Op die manier konden een aan

tal parttimestudenten uit het bedrijfsleven kennismaken met de instel

lingen voor hoger onderwijs in de regio die aan het project deelna

men, en zo hun horizon verruimen. Alle lessen zijn beschikbaar op 

DVD of, op interactieve manier, op het internet. De Master of science 

omvat 90 studiepunten: 60 voor de theoretische vakken en 30 voor 

het proefschrift.

VDAB

boulevard de l'Empereur 11, B-1000 Bruxelles 

Antoon Vermeulen 

Tel.: 00 32 56 24 74 40 

E-mail: Antoon.Vermeulen@vdab.be

Partner | AFPA (F)

Totaalbudget | € 527.033,23 waarvan € 263.516,61 EFRO 

Website | www.euro-master.org

Doelstelling
Dit project had ais belangrijkste doelstellingen om Vlaamse en 

Franse werkzoekenden op te leiden en ze te begeleiden bij het 

zoeken naar werk aan de andere kant van de grens. Het ging om 

zogenaamde 'knelpuntberoepen', meer bepaald callcenterme- 

dewerkers en machineoperatoren. De opleidingen vonden hoofd

zakelijk plaats in het trainingscentrum van Roubaix en Lomme. 

Ook werden taalopleidingen gegeven om de zoektocht naar een 

geschikte baan te vergemakkelijken. Tot slot hebben de project

partners geprobeerd om een vergelijkend competentiebeheer op 

te zetten en de consulenten hebben geleerd hoe ze gebruik kun

nen maken van de vacaturedatabanken aan de andere kant van 

de grens.
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Interregionaal netwerk van AFPA en VDAB  
voor de tertiaire sector en de industrie

RAVTI
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Netwerk H ulpm iddelen 
O p le id ing  Industrie (2 fases)

2RFI
Carrefour Economie Technologie Enseignement (CETE)

Boulevard Initialis, 18

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 40 12 10

E-mail: contact@miniusines.org

Partners | Centre Interuniversitaire de Formation Permanente (CIFOP)

(W), Institut Supérieur des Sciences et Techniques de Saint-Quentin (F) 

en de Association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

(AFPA) de Rousies (F).

Totaal budget i € 2.198.390,00 waarvan € 726.551,90 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei het gebruik van e-learning uit te breiden door 

een netwerk van hulpmiddelen op te zetten voor alle soorten opleidin

gen: voorbereidende opleidingen, volwassenenopleidingen, hogere en 

universitaire opleidingen. Het is de bedoeling een onderwijsmethodiek 

te ontwikkelen waarbij de hulpmiddelen gemeenschappelijk gebruikt 

worden, het spectrum aan opleidingen verruimd wordt en door diverse 

instellingen aangeboden wordt. Er wordt een gemeenschappelijke ca

talogus van de mogelijke opleidingen opgesteld. Die wordt telkens up- 

to-date gemaakt met nieuwe lesinhouden of opleidingsmodules, die 

aan de behoeftes van het doelpubliek en van de bedrijven beantwoor

den (mogelijkheden voor alternerend leren).
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DEQUAL
(2 fases)
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Interregional dissemination on 
activities in cogeneration, 
technologies and environmental
aspects

I - DACTA

Interuniversitaire Hennuyère 

Rue des Dominicains, 24 

B-7000 Mons 

Tel.: 00 32 65 36 43 77 

E-mail: interu@umh.ac.be

Partner j Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

(UVHC) (F)

Totaal budget | € 700.417,00 waarvan € 280.166,80 EFRO 

Website | www.interu.be/dequal.htm

Hogeschool West-Vlaanderen

Graaf Karel de Goedelaan 5, B-8500 Kortrijk

jan Desmet

Tel.: 00 32 56 24 12 39 

E-mail: jan.desmet@howest.be

Partners I Cogen Vlaanderen (VL), ARMINES Centre Douai (F)

Totaal budget ! € 480.653 waarvan € 230.376,50 EFRO 

Website | www.i-dacta.org

Doelstelling
Dankzij een gezamenlijke opleiding over cogeneratie (met kortlo

pende cursussen op hoog niveau) hebben studenten, stagiairs en on

dernemingen hun kennis over cogeneratie en warmtekrachtkoppeling 

(WKK) kunnen verbeteren. De twee scholen die aan het project deel

nemen beschikken over complementaire kennis: waar het departe

ment PIH van de Hogeschool West-Vlaanderen deskundig is op het 

vlak van WKK en biomassa, beschikt Douai over een goede kennis 

van de thermische aspecten van elektriciteitsopwekking. De opleiding 
die ontwikkeld werd, speelt in op de enorme behoefte aan kennis over 

de implementatie, exploitatie en optimalisering van WKK-installaties.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Milieu'.

Doelstelling
Het doei van dit project is volwassenen die opnieuw gaan stu

deren, beter te begeleiden, zowel bij keuze van de opleiding ais 

bij het verwerven van de benodigde vaardigheden. De partners 

willen ook de methodes voor de validatie van de vaardigheden 

die door beroepservaring werden verworven, beter leren be

heersen. De projectacties zijn gericht op de diversificatie van 

de leermethodes en van de methodes om beroepsvaardighe

den te verwerven in en buiten het traditionele onderwijscircuit. 

Ook wordt een handleiding met 'best practices' ontwikkeld.

mailto:interu@umh.ac.be
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http://www.i-dacta.org


Partner I Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) /ESIEC (F) 

Totaal budget | € 925.559,13 waarvan € 363.029,35 EFRO 

Website | www.interu.be/ecq.htm

Doelstelling
Dit project w il aan werkzoekenden een gespecialiseerde en heel prak

tische opleiding aanbieden op het gebied van kwaliteit en verpakking 

van allerlei soorten producten. De acties zijn gericht op het verwerven 

van beroepservaring in deze domeinen, zodat de stagiairs onmiddellijk 

ingezet kunnen worden in de voedingsmiddelenindustrie of in andere 
sectoren. De mensen die deze grensoverschrijdende opleidingen gevolgd 

hebben, worden vervolgens begeleid bij het zoeken naar werk.

Interuniversitaire Hennuyère pour la Faculté universitaire 

des Sciences agronomiques de Gembloux (FUSAGx) 

Rue des Dominicains, 24 

' B-7000 MONS 

Tel.: 00 32 65 36 43 77 

E-mail: interu@umh.ac.be
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Verpakking 
en kwaliteit
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Ontwikkeling 
van de grens
overschrijdende 
relaties

FOREM

Boulevard Tirou, 104 

B-6000 Charleroi 

Tel.: 00 32 71 27 71 53 
E-mail: caroline.lenoir@forem.be

Partners I Groupement d 'intérêt P ub lic-E ducation et Formation Tout au 

Long de la Vie (F) en Association nationale pour la Formation Professionnelle 

des Adultes (F).

Totaal budget | € 1.654.714,36 waarvan € 554.588,57 EFRO

Doelstelling
Dit project is gebaseerd op het samenwerkingscharter tussen het 

Waalse Gewest en de Conseil Régional Champagne -  Ardenne. Flet 

bestaat uit de ontwikkeling van een nauwe samenwerking tussen 

beide regio's, die tot doei heeft de mobiliteit van de mensen te verge

makkelijken dankzij een betere kennis van de arbeidsmarkt.

Om dat doei te bereiken wordt aan jongeren en volwassenen beroeps

voorlichting gegeven, wordt de toegankelijkheid van de opleidingen 

verbeterd, wordt gebruikt gemaakt van een rijsimulator en wordt de 

evolutie van de beroepen en van de vereiste beroepskwalificaties in 

het oog gehouden.

mailto:caroline.lenoir@forem.be
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O ntw ikke ling van m ultim ediahulpm id
delen voor de ople id ing in de grafische 
industrie (2 fases)
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Paspoort voor Tewerkstelling van 
personen met een auditieve han
dicap

Arc-en-Ciel

FOREM -  Formation CEPEGRA 

Avenue Georges Lemaïtre, 22 

B-6041 Gosselies 

Tel.: 00 32 71 20 64 54 

E-mail: caroline.lenoir@forem.be

Partner j AMIGRAF -  Association des Métiers et Industries Graphiques 

pour la Formation Professionnelle de Lille (F)

Totaal budget | € 697.378,00 waarvan € 228.340,50 EFRO

Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées 

(AWIPH)

Rue de la Rivelaine, 21 

B-6061 Montignies-sur-Sambre 

Tel.: 00 32 65 32 86 25 

E-mail: d.houx@awiph.be

Partner I Innovation Développement Formation (F)

Totaal budget | € 1.409.945,49 waarvan € 502.869,03 EFRO

Doelstelling
Het project omvat de ontwikkeling van multimediahulpmidde

len voor de opleiding in de grafische industrie. Beide partners 

bundelen hun deskundigheid met het oog op de ontwikkeling 

van ICT-applicaties die aan de behoeftes van de opleidingen 

'press' en 'pre-press' beantwoorden. Er worden modules voor 

afstandsleren ontwikkeld, die voortdurend verbeterd worden 

aan de hand van de inbreng van de gebruikers.

Doelstelling
Dit project beoogt een betere integratie van mensen met een audi

tieve handicap op de arbeidsmarkt. Dankzij dit project kunnen die 

mensen gebruik maken van een dienst voor arbeidsbemiddeling en 

kunnen ze voor hun eerste stage bij een netwerk van partnerbedrijven 

terecht. De initiatiefnemers van dit project hebben specifieke oplei

dingsmodules gecreëerd, bijvoorbeeld een tooi voor de vergelijking 

van de gebarentaal in België en Frankrijk en schrijfvaardigheidmodu- 

les. Door stage te lopen en de opleidingen te volgen vergroten deze 

mensen hun kansen op werk.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Dagelijks Leven'.
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Tertia-Tech 3000 -  Chambre de Commerce et d 'in 

dustrie du Valenciennois 

Avenue Henri Matisse, 10 

F-59300 Aulnoy-Iez-Valenciennes 

Tel.: 00 33 3 27 28 42 00 

E-mail: f.daumont@valenciennes.cci.fr

Ontwikkeling en 
afstandsleren'

Lisa Dudeney
Partner I FOREM Hainaut Logistique (W).

Totaal budget | € 1.429.805,64 waarvan € 397.523,22 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei een krachtig grensoverschrijdend logistiek 

platform te creëren dat aan de behoeftes van de ondernemingen beant

woordt. Het platform heeft de volgende taken: specifieke opleidingen 

aanbieden, de mobiliteit van de werknemers bevorderen, synergieën 

tussen de ondernemingen stimuleren, de economische 

spelers dichter bij elkaar brengen, de evolutie van het beroep en de 

aanpassing aan de nieuwe technologieën in het oog houden. Er wordt 

onder andere een opleiding tot logistiek assistent en manager georga

niseerd.
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Grensoverschrijdende logistiek

TRANSLOG
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TECHNOFUTUR Industrie, Département Mécanique

et Matériaux 

Avenue Georges Lemaître, 22 

B-6041 Gosselies 

Tel.: 00 32 71 25 03 50 

E-mail: alain.stas@mecamat.be

Partner I Tertia- Tech 3 0 0 0 -  Chambre de Commerce et d'industrie de 

Valenciennes (F).

Totaal budget | € 298.001,46 waarvan € 79.819,06 EFRO

Doelstelling
Er is een tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de sector van 

de kunststoffenverwerking en ook is duidelijk dat voor die sector zwa

re, risicovolle investeringen noodzakelijk zijn; toch worden in de tra

ditionele openbare opleidingsinstellingen weinig opleidingen van dit 

type georganiseerd.

Het project w il daarin verbetering brengen door opleidingen tot mon- ■ 

teur-servicetechnicus te organiseren, die zowel klassikaal ais via af- 

standsleren gevolgd kunnen worden. De opleidingen vinden plaats in 

de twee deelnemende centra.
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Afstandsleren voor onderhouds- 
en productiepersoneel 
in de sector van de kunststoffen- 
verwerking

VISIOPLAST
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EUROWOOD
(onderdeel Opleiding)

INtTIALITE ingénierie et territoire 

Centre du Bois de Thiérache 

Route de Chimay, 4 -  BP 4 

F-59132 Trélon 

Tel.: 00 33 3 27 59 77 77 

E-mail: contact@initialite.com

Partners I Centre de formation professionnelle pour adultes du Centre 

Constitutif de l'Etablissement public local d'enseignement agricole à 

Saint-Laurent (F) en FOREM (W).

Totaal budget | € 600.000,00 waarvan € 225.000,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft tot doei een aantal kwalificerende opleidingen in 

het bouwen van houten huizen uit te werken en een technisch refe- 

rentiedocument voor dat vakgebied te ontwikkelen. De opleidingen 

omvatten de meeste vaardigheden die voor de houtbouw vereist zijn, 

van computerondersteund ontwerp en fabricage tot de uitvoering op 

de bouwplaats. De drie belangrijkste houtbouwsystemen worden be

handeld: skeletbouw, logbouw en het palen-balkensysteem.

FRANS - WAALS

(2 fases)

FOREM 

Boulevard Tirou, 104 

B-6000 Charleroi 

Tel.: 00 32 71 20 64 54 
E-mail: caroline.lenoir@forem.be

Partner ¡ Groupement des Etablissements publics des Ardennes 

(GRETA) (F)

Totaal budget | € 1.641.766,47 waarvan € 480.117,34 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is het organiseren van opleidingen voor 

werkzoekenden met een beperkte mobiliteit in de tertiaire sector en 

de dienstverlening aan bedrijven. Het project omvat zowel voor

bereidende activiteiten (samenhang brengen in de methodes, de 

lesconcepten, de hulpmiddelen enz. die aan weerskanten van de 

grens gebruikt worden) ais acties op het vlak van afstandsleren. 

Die acties zijn erop gericht om de beroepsbekwaamheid van het 

doelpubliek van het project te verbeteren en om het grensover

schrijdend alternerend leren te stimuleren. Cursisten die geen 

computer hebben, kunnen een laptop huren. Aan het einde van de 

opleiding worden specifieke getuigschriften uitgereikt, evenals het 

attest EUROPASS Opleiding.
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Kenniscentrum  voo r Talen 
van H enegouw en

POCLHA

Interuniversitaire Hennuyère ASBL 

Rue des Dominicains, 24 

B-7000 Mons 

Tel.: 00 32 65 36 43 77 

E-mail: interu@umh.ac.be

Partner I Université de Valenciennes et du Hainaut -  Cambrésis 

(UVHC) (F).

Totaal budget | € 410.957,00 waarvan € 198.371,00 EFRO 

Website | www.pisteinterreg.com

Doelstelling
Dit project w il de behoeftes op het vlak van talenkennis in kaart bren

gen en mensen, ondernemingen en openbare instellingen van het be

staan van die behoeftes bewust maken. Er worden opleidingen georga
niseerd binnen de bedrijven en de openbare instellingen (studiedagen, 

conferenties, een handleiding voor de bedrijven inzake 'best practices' 
op het gebied van vertaling, opleiding van taaldeskundigen).

^ ^ Geweldige 
ontmoetingen! » «

Brigitt A lbrecht-Rohn '  '

Ecole Supérieure de Commerce de Lille (ESCL) 

Avenue W illy Brandt 

F-59777 EURALILLE 

Tel.: 00 33 3 20 21 59 62 

E-mail: b.albrecht@esc-lille.fr

Partners I TechnoFutur TIC (W), Chambre de Commerce et d'industrie 

Armentières Hazebrouck (F) en Périscope (F).

Totaalbudget | € 761.910,00 waarvan € 304.763,00 EFRO

Doelstelling
Dit project beoogt de onderlinge uitwisseling van kennis en 

knowhow van de Frans-Waalse experts, om de begeleiding te ver

beteren van KMO's die de ICT-tools in hun strategie willen inte

greren. Met dat doei is een case database opgezet die, per sector, 

concrete voorbeelden geeft van de diverse manieren waarop aan 

de hand van ICT nog meer toegevoegde waarde gecreëerd kan 

worden. Op het internet staat ook een cartografisch tooi ter be

schikking van de bedrijven.
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Grensoverschrijdende uitwisselingen over de 
Organisatie en Internet Rijsel -  Europa voor 
KMO's

ETOILE
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Opwaardering van het historische erfgoed door 
een grensoverschrijdend project voor opleiding  
en voor maatschappelijke en beroepsintegratie. 
Onderdeel opleiding (2 fases) en onderdeel 
erfgoed

PISTE

TREMPLIN 2000 (volet patrimoine)

Rue Saint-Martin, 52

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 77 60 92

E-mail: tremplin2000.asbl@skynet.be

Ville de Tournai (volet formation)

Administration communale

Rue Saint-Martin, 52

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 33 23 60

E-mail: thierry.lesplingart@tournai.be

Partners [ Mission locale pour l'Emploi des jeunes dans le Douaisis (F), 

Communauté de Communes de l'Est du Douaisis (F), Syndicat Intercom

munal de Flines à Cuesnain (F) en Communauté de Communes Orchies -  

Beuvry la Forêt (F).

Totaal budget | € 3 196 564,14 waarvan € 1 072 457,93 EFRO 

W ebsite | www.pisteinterreg.com

Doelstelling
Dit project is gericht op de opleiding en de maatschappelijke en beroeps

integratie van probleemjongeren in de bouw- en renovatiesector. Bij

zonder hierbij is dat men aan deze jongeren, naast een basisopleiding, 

een grensoverschrijdend integratietraject aanbiedt waarbij ze de praktijk 

leren op de bouwplaats. Ook worden in het project ervaringen uitgewis

seld. Douai deelt zijn ervaring op het gebied van de restauratie van pri- 

végevels en Tournai (Doornik) zijn ervaring op het gebied van de reno

vatie en de aanpassing van openbare woningen door probleemjongeren. 

In een ander onderdeel van het project wordt de beroepsbekwaamheid 

verbeterd aan de hand van bedrijfsstages.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema ' Leefklimaat en 
Ruimtelijke ordening'.

mailto:tremplin2000.asbl@skynet.be
mailto:thierry.lesplingart@tournai.be
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Centrum voor hedendaagse en digitale tekst
productie (2 onderdelen: opleiding en cultuur)

CECN

Partners I Le Manège.Mons (W), Le Manège/Scène nationale de Maubeuge 

(F) en Mairie de Jeumont (F).

Totaal budget | € 1.972.000,00 waarvan € 986.000,00 EFRO 

Website | www.cecn.com

Doelstelling
Vanuit de vaststelling dat er geen afdeling 'elektronische kunsten' bestaat 

in de scholen voor podiumkunsten in Wallonië en Frankrijk, hebben 

de initiatiefnemers besloten een platform op te richten dat de podium

kunsten en de nieuwe technologieën, die in onze maatschappij alom

tegenwoordig zijn, bij elkaar brengt.

Dit project heeft ais doei de bestaande vaardigheden en organisaties sa

men te brengen en op die manier een leidende rol te spelen in Europa op 

het gebied van opleiding in de podiumkunsten in relatie tot de digitale 

technologieën. De werken die tijdens die opleidingen tot stand komen, 

worden opgenomen in de cultuurprogramma's van de projectpartners. 
Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Cultuur'. 

TechnoclTé 

Chateau Degorge 

Rue Flenri Degorge, 23 

B-7301 Hornu 

Tel.: 00 32 65 76 67 10 

E-mail: info@technocite.be
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Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 
Le Mont Houy

F-59313 Valenciennes Cedex 9

Tel.: 00 33 3 27 51 1 20

E-mail: ludovic.bernard@univ-valenciennes.fr

Partner I Interuniversitaire Hennuyère (W).

Totaal budget | € 847.297,69 waarvan € 338.819,07 EFRO 

Website I www.interu.be/sie.htm

Association nationale pour la Formation Professionnelle des 

Adultes (AFPA)

Chemin de l'Arsenal, 2 

F-59131 Rousies 

Tel.: 00 33 3 27 53 72 43 

E-mail: nelly.afchain@afpa.fr

Partners I Carrefour Economique Technologique Enseignement (CETE) 

(W) en de Ecoles d'Hornu (W).

Totaal budget | € 628.468,63 waarvan € 314.234,31 EFRO

Doelstelling
Met dit project willen de initiatiefnemers aan werkzoekenden, werk

nemers van bedrijven en stagestudenten in de bouwsector nieuwe, 

flexibele en innoverende mogelijkheden ter beschikking stellen waar

mee ze de kennis en vaardigheden die ze via ervaring en levenslang 

leren hebben opgedaan, kunnen valideren.

Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat ieder zijn potentieel aan 

vaardigheden kan bepalen en, via het platform voor afstandsleren en 

de netwerken van leerbouwplaatsen, een programma van aanvullen

de opleidingen kan opstellen.

Doelstelling
Dit project heeft tot doei de strategieën voor de integratie van 

studenten in het beroepsleven aan weerskanten van de grens te 

optimaliseren. Er worden gemeenschappelijke opleidingsmodules 

gecreëerd, zodat de cursisten op grensoverschrijdende manier hun 

kennis op peil kunnen brengen in een aantal specifieke domeinen, 

bijvoorbeeld zakelijk recht of boekhouding. Ten behoeve van de 

potentiële werkgevers wordt een database gerealiseerd die het 

mogelijk maakt informatie over de Ínhoud van de opleidingen 

grensoverschrijdend uit te wisselen.

mailto:ludovic.bernard@univ-valenciennes.fr
http://www.interu.be/sie.htm
mailto:nelly.afchain@afpa.fr


THEMA 3
Economische 
ontwikkeling

w u i  # /
Grensoverschrijdende 

samenwerking 
Interreg III

CONTEXT
Buiten de grootstedelijke gebieden is in het grensgebied geen sprake van econo

mische integratie. Er moeten immers nog talloze hindernissen overwonnen worden, 

die vooral te maken hebben met de kennis en de toepassing van nationale of lokale 

regelgeving. Het grensgebied is nu net voor de meeste ZKO's, KMO's-KMI's in het 

gebied de plaats bij uitstek om zich te ontwikkelen. Het INTERREG-programma 

vormt een aanvulling op de acties waarmee de Staten en de Regio's de export en de 

economische ontwikkeling op een ruimere schaal ondersteunen.

DOELSTELLINGEN

■ Het aanbod inzake diensten aan bedrijven opnieuw in evenwicht brengen; 
Samenwerking stimuleren en grensoverschrijdende expertisecentra creëren door gebruik 

te maken van de complementariteiten.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 21,9 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 36 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 46,4 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 20,1 miljoen euro.

RESULTATEN

■ 41 grensoverschrijdende expertisecentra werden gecreëerd of versterkt;

127.436 ZKO's, KMO's en KMI's werden geïnformeerd of begeleid;

■ 621 grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden werden opgezet;

■ 1.493 rechtstreekse banen werden gecreëerd.
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Omgeving voor de simulatie en de promotie 

van een reactieve industriële organisatie. 

Gezam enlijke studies en diensten met het oog 

op in een netwerk geïntegreerde hulpmiddelen.

ESPOIR2
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N etw erk  voor de technologische ondersteu

ning van bedrijven inzake po lym eren en hy

bride m aterialen, m et het oog op een betere  

kw alite it van het dagelijkse leven (2 fases)

Polymer
Centre de Ressources Technologiques en Chimie - CERTECH

Rue Jules Bordet

Zone Industrielle C
B-7180 SENEFFE

Tél. 00 32 64 52 02 11

E-mail: info@certech.be

Partners | Centre de Recherche et d'Etudes sur les Procédés d'lgnifuga- 

tion des Matériaux - CREPIM (F), Vlaams Kunststofenctrum (VL) en Centre 

Régional pour l'Innovation et le Transfert de Technologie M2A -  CRITT- 

M2A (F).

Totaal budget | € 1.791.775 waarvan € 819.025 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is het ontwikkelen van een technologisch 

netwerk voor de bedrijven op het gebied van polymeren en hybride 

materialen, met het oog op een betere kwaliteit van het dagelijkse 

leven. Dit netwerk wil de informatie-uitwisseling tussen de technische 

afdelingen van de bedrijven bevorderen, de concurrentiepositie van 

het betrokken industriegebied handhaven of versterken en de onder

nemingen die grensoverschrijdend actief zijn, begeleiden bij de ont

wikkeling van hun technische deskundigheid en hun expansie. De 

kracht van het netwerk schuilt in het feit dat de partners elkaar aanvul

len in hun diverse kennisterreinen.

IFTS (Etablissement de l'Université de Reims Champagne -  

Ardenne)

Boulevard Jean Delautre, 7 

F-08000 Charleville-Mézières 

Tel.: 00 33 3 24 59 64 94 
E-mail: contact@espoir2.com

Partner | CRIF -  Centre de compétences de l'Industrie technologique

(W)

Totaal budget | € 1.320.000,00 waarvan € 660.000,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het project is om bij zoveel mogelijk 

ondernemingen in het programmagebied een proces op te star

ten o fte  versterken dat leidt tot het gebruik van de technologieën 

op het gebied van computerondersteund ontwerpen (CAD), 

computerondersteund produceren (CAM), snelle prototypering 

en ICT.

Dit gebeurt in een aantal fases: informatie en sensibilisering van 

de bedrijven, demonstraties van de technologieën naargelang 

van de behoeftes en eventueel begeleiding van de bedrijven bij 

het integreren van die technologieën.

mailto:info@certech.be
mailto:contact@espoir2.com


Extra Muros 

115, avenue lean Lebas 

F-59100 ROUBAIX 

Tel.: 00 33 3 20 01 00 41 

E-mail: a.colin@extra-muros.com Partners I CEPA (F), ADELIES (F), Promotion, Culture et Education (W), 

Centre Public d'Action Sociale de Fleurus (W), Stad Fleurus (W), Ressources 

(W), Kringloopcentrum Zuid West Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 1.391.452,35 waarvan € 634.347,60 EFRO

Doelstelling
Ftet doei van dit project is de oprichting van een duurzaam expertise

centrum van grensoverschrijdende deskundigheid, dat ondersteuning 

biedt aan initiatiefnemers van projecten op het gebied van de grens

overschrijdende solidaire milieueconomie. Ook wil dit expertisecen

trum de openbare overheden sensibiliseren voor de diverse aspecten 

van de solidaire milieueconomie (afvalbeheer, hergebruik en recycling, 

aanleggen van tuinen en van groenvoorzieningen, onderhoud van ri

vieren, enz.). De projectpartners willen tot slot bij de kleine en mid

delgrote solidaire ondernemingen die actief zijn op milieugebied een 

kwaliteitszorgproces uitproberen dat geschikt is voor organisaties in de 

sociale en solidaire economie.

Dit project maakt eveneens deel uit van het thema 'Milieu'.

DRIE PARTIJEN

Oprichting van een grensoverschrijdend 
centrum voor solidaire m ilieueconom ie
(2 fases)

Toegevoegde waarden
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SEMENTIS

Flandre Création

66, rue des Chantiers de France

F- 59140 DUNKERQUE

Tel.: 00 33 3 28 22 64 20

E-mail: flandrecreation@wanadoo.fr

Partners I UNIZO West-Vlaanderen(VL), Syntra West Brugge (VL) 

Totaal budget | € 148.529 waarvan € 59.411,60 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op de problematiek van het ondernemerschap. Er 

vindt kennisoverdracht plaats op het gebied van de middelen die inge

zet worden om de cultuur van het ondernemerschap te bevorderen. 

Door informatie-uitwisseling konden de concrete acties die op dat 
gebied ondernomen worden, versterkt worden. Enkele voorbeelden 

van dergelijke acties: deelname aan een talentenjacht, grensoverschrij
dende mede-organisatie van de week van de productcreatie, uitwisse

lingen op het vlak van de bedrijfspraktijk.

Université du Littoral Côte d'Opale 

Place de l'Yser, 1 -  BP 1022 

F-59375 Dunkerque Cedex 1 

Tel.: 00 33 3 28 23 73 73 

E-mail: helene.pihen@univ-littoral.fr

Partner | Materia Nova (W).

Totaal budget | € 836.850,00 waarvan € 418.425,00 EFRO

Doelstelling
In dit project wordt deskundigheid uitgewisseld op het vlak van 

de ontwikkeling van nieuwe, interfaciale composietmaterialen met 

een hoge toegevoegde waarde. Flet gaat hier om intelligente ma

terialen met eigenschappen die door een elektrisch of magnetisch 

veld beïnvloed kunnen worden. Bij dit onderzoek worden vloei

bare kristallen in een matrix aangebracht. De nieuwe materialen 
worden gebruikt in belangrijke technologische en industriële toe

passingen, bijvoorbeeld op het vlak van rationeel energiegebruik, 

veiligheid en gezondheid.
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Optimalisering van de kwaliteit van de tempe
ratuur- en lichtregeling van composietfilms

INTELSURF
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Eurometropool voor 
Economische Integratie

E.I.E.

SAEM Lille Grand Palais 

1, boulevard des Cités Unies 

F- 59777 EURALILLE 

Tél. 00 33 3 20 14 15 16 

E-mail: contact@lillegp.com

Partner | Kortrijk Expo(VL)

Totaal budget | € 607.900 waarvan € 248.500,00 EFRO 

Website | www.euroflanders.com

APIM

299, boulevard de Leeds 
F-59777 EURALILLE 

Tel.: 00 33 3 20 21 89 89 

E-mail: contact@apim.com

Partners | IDETA(W), UNIZOZuid-W est Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 725.338,00 waarvan € 290.136,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft tot doei de belemmeringen die de grensoverschrij

dende economische integratie in de weg staan, zoveel mogelijk weg 

te werken, tot profijt van de economische spelers in de Eurometro

pool. Liet project w il een 'Europees Laboratorium voor Economische 

Integratie' tot stand laten komen om de deskundigheid van de Euro

metropool en van haar economische spelers op het vlak van grenso

verschrijdend ondernemen te inventariseren. Liet project omvat ook 

een onderdeel 'communicatie', dat erop gericht is die grensoverschrij

dende deskundigheid zowel naar binnen ais naar buiten toe te pro

moten (bij de Europese instanties, de media, de bedrijven, enz.).

Doelstelling
Dit project beoogt de ontwikkeling van communicatiemiddelen 

bij Franse, Belgische, Engelse en Europese klanten en prospects. 

Met dat doei wordt nagegaan waar vakbeurzen en bedrijfsbij- 

eenkomsten plaatsvinden en wordt gezamenlijk deelgenomen 

aan beurzen over evenementenorganisatie en zakentoerisme. 

Een belangrijke actie binnen dit project, waaruit blijkt dat er 

aandacht is voor kwaliteit, is de verdere implementatie van de 

iso-procedures, die al gestart was in een vorig programma.

mailto:contact@lillegp.com
http://www.euroflanders.com
mailto:contact@apim.com


FRANS - WAALS

Naar een dynamiek van grensoverschrijdende 
audiovisuele producties en coproducties

Audiovisuele 
producties 
Wallonië/Nord-Ras 
de Calais

CRRAV -  Centre Régional de Ressources Audiovisuelles

Rue Edgar Quinet, 21 

BP 52

F-59333 Tourcoing Cedex 

Tel.: 00 33 3 20 28 26 63 

E-mail: vleclercq@crrav.com

Partner I ASEL Hainaut Cinéma (W)

Totaal budget ¡ € 2.275.973,65 waarvan € 910.389,46 EFRO

Doelstelling
Dit project beoogt de ontwikkeling van de film- en televisieproductie 

in het grensgebied. Met dat doei hebben de projectpartners diverse 

fondsen opgericht ter ondersteuning van de productie (documentaire, 

korte film en langspeelfilm) en van de oprichting van verenigingen die 

grensoverschrijdende film- en televisieproducties maken. Naast die fi

nanciële ondersteuning omvat het project ook een belangrijk onderdeel 

dat gericht is op de begeleiding en professionalisering van de sector. Dat 

gebeurt aan de hand van schrijfworkshops, grensoverschrijdende audio

visuele uitzendingen en door opnamefaciliteiten aan te bieden.
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H e ro n tw ikk e lin g  van Bierstad A rm entières  
en herbestem m ing van de e lektric ite itscen 
trale  van Z w eveg em

RECONVER 
BEL-FRA-NOR

Intercommunale Leiedal

President Kennedypark 10, B-8500 Kortrijk

Bram Tack

Tel.: 00 32 56 24 74 40 

E-mail: Bram.Tack@leiedal.be

Partner j Association pour le lancement, la réalisation et la promotion 

d'une 'Cité de la Bière' à Armentières (F)

Totaal budget | € 400.000 waarvan € 160.000 EFRO

W ebsite | www.leiedal.be

Doelstelling
Via een uitwisseling van knowhow en deskundigheid en aan de hand 

van studiewerk werd nagegaan hoe twee verschillende industriële si

tes aan weerskanten van de grens een herbestemming zouden kun

nen krijgen. In Vlaanderen ging het over de vroegere elektriciteitscen

trale in Zwevegem, in Frankrijk betrof het een voormalige brouwerij 

in Armentières. De ervaringsuitwisseling had vooral betrekking op de 

economische herontwikkeling van beide sites, waar zich gebouwen 

van grote historische waarde bevinden. Uiteindelijk is het de bedoe

ling om beide sites in het toeristische netwerk van de Eurometropool 

Kortrijk-Rijsel-Doornik op te nemen.

Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Casinoplein, 10

B-8500 Kortrijk

Tel.: 00 32 56 23 50 54

E-mail: sofie.rapsaet@voka.be

Partners I Notélé (W), Chambre de Commerce franco-belge (F) en 

Charter Zuid West Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 1.518.327, 99 waarvan € 684.391,51 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei het publiek te sensibiliseren voor het 

economische potentieel van de Euroregio.

Het w il de communicatie tussen de economische spelers van 
de drie regio's op gang brengen en nieuwe grensoverschrij

dende initiatieven stimuleren. Met dat doei wordt elke week 

het tweetalige economische programma 'Transit' gemaakt en 
op de drie regionale televisiezenders uitgezonden. Elke uitzen

ding presenteert bedrijven die grensoverschrijdende activiteiten 

uitoefenen of bijdragen tot de werkgelegenheid in het grensge

bied. Sommige reportages belichten ook een aspect van het 

sociaal-economische leven in de regio.

mailto:Bram.Tack@leiedal.be
http://www.leiedal.be
mailto:sofie.rapsaet@voka.be
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Studie van de economische effecten en milieueffecten 
van rooimachines in de suikerbietenteelt.
Vorming van bestuurders van rooimachines en laadkranen. 
Communicatie over machines en teelttechnieken.

SV.CSuikerbieten
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G re n so ve rsch rijd e n d  C e n 
tru m  v o o r de in d u s tr ië le  en 
c o m m e rc ië le  o n tw ik k e lin g

CTDIC
Intercommunale IDETA 

Rue Saint-Jacques, 11 

B-7500 Tournai 

Tel.: 00 32 69 23 47 01 

E-mail: mazza@ideta.be

Partners | Chambre de Commerce et d'industrie de Lille Métropole (F),

La Maison de l'Entreprise (W), het Bureau Economique de la Province de 

Namur (W) en de Intercommunale IDELUX (W).

Totaal budget | € 2.016.744,00 waarvan € 806.698,00 EFRO

Website | www.ctdic.com

Doelstelling
Het project heeft ais belangrijkste doei de grensoverschrijdende be

trekkingen tussen KMO's/ KMI's te stimuleren. Om dat te bereiken 

worden diverse vormen van rechtstreekse steun aan de bedrijven ge

boden: persoonlijke begeleiding, informatie over de regelgeving, hulp 

bij bedrijfsvestiging, enz. De projectpartners organiseren ook grenso

verschrijdende ontmoetingen over actuele thema's. Die ontmoetingen 

hebben een dubbele functie: ze verstrekken nuttige informatie en ze 

stimuleren de zakelijke relaties en de samenwerking tussen onderne

mers. Ook werd een website gerealiseerd die verslag uitbrengt over de 

grensoverschrijdende economische realiteit.
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Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave (VL)

Molenstraat 22, B-3000 Tienen

Jean-Pierre VANDERGETEN

Tel.: 00 32 16 78 19 40

E-mail: jp.vandergeten@irbab.be

Partner j Institut Technique Français de la Betterave Industrielle (F) 

Totaal budget | € 648 631,00 waarvan € 259 452,00 EFRO

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het verminderen van de grond- 

tarra en groenresten, om op die manier de impact van de land

bouw- en industriële activiteiten van de suikerbietensector op 

het milieu te verminderen. Op die manier zal het project het 

imago van de suikerbietensector verbeteren en bijdragen tot 

een beter concurrentievermogen. Centraal in het project staan 

de opleiding van bestuurders van bietenrooiers en -laders, de 

verspreiding van informatie bij de suikerbietentelers over de 

meest geschikte machines en over teelttechnieken, en tot slot 

een onderzoek over speciale machines die het mogelijk maken 

om de suikerbieten tijdens het laden van een deel van de aarde 

en groenresten te ontdoen.

D it project maakt eveneens deel uit van het thema 'Plattelands
ontwikkeling'.

mailto:mazza@ideta.be
http://www.ctdic.com
mailto:jp.vandergeten@irbab.be
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Business Innovation Centre 

Chaussé d'Ath, 242 

B-7850 Enghien 

Tel.: 00 32 2 397 02 37 

E-mail: ah@waban-b2a.org

D e m og e lijkhe id  om  de know how , 

de com petenties en de cu ltu u r van 

een andere regio d ich te rb ij te brengen..

A lix Housiaux 55

Partner I Chambre Régionale de Commerce et d'industrie Nord -  Pas de 

Calais (F).

Totaal budget ¡ € 745.200,00 waarvan € 298.080,00 EFRO 

Website | www.waban-b2a.org

Doelstelling
Dit project w il een grensoverschrijdend netwerk van Business Angels 

creëren en de ontwikkeling van risicokapitaal in de betrokken grens

gebieden stimuleren. De werking van het project is gebaseerd op het 

aanknopen van relaties tussen privé-investeerders (Business Angels) die 

op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden, en nieuw opgerichte of 

jonge, groeiende, innoverende bedrijven. De Business Angels brengen 

kapitaal, ervaring en deskundigheid in, of stellen hun relatienetwerken 

ter beschikking.
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Grensoverschrijdend netwerk van Business 
Angels

WABAN B2A
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Administration communale de Kuurne (VL) 

Marktplein 9, B-8520 Kuurne 

Véronique Vanhoutte 

Tel.: 00 32 56 73 71 20 

E-mail: veroniek.vanhoutte@kuurne.be

Partners | vzw Hippodroom Promotie Kuurne (VL), Ville de Marcq en 

Baroeul (F)

Totaal budget | € 173 287,00 waarvan € 69 314,80 EFRO 

Website | www.kuurne.be

Doelstelling
Dit project w il een samenwerking tussen de gemeenten Kuurne en 

Marcq-en-Baroeul tot stand brengen en vervolgens verder uitbouwen. 

Met dat doei w il het de infrastructuur voor de grensoverschrijdende 

contacten op economisch, sociaal en toeristisch vlak fors ontwikkelen 

en het professionele karakter van die contacten verbeteren. In de prak

tijk gebeurde dit vooral door gemeenschappelijke recepties en evene

menten te organiseren.
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Strategie voor grensoverschrijdende 
sociaal-economische ontw ikkeling

Polyvalent centrum  
in dienst van de 
Eurometropool
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Interregionale Technologische 
Ondersteuning van Geavan
ceerde Materialen (2 fases)

STIMAT
lNISMa -  Institut interuniversitaire des silicates, sols et matériaux

Avenue Gouverneur Cornez, 4

B-7000 Mons
Tel.: 00 32 65 40 34 34
E-mail: j.lagneau@bcrc.be

Partners | Centre Régional d'innovation et de Transfert de Technologie 

spécialisé dans les matériaux, les dépôts et les traitements de surface (F), 

Université de Valenciennes Flainaut Cambrésis (F), Centre de recherche 

scientifique et technique des industries technologiques (W) en Centre de 

Recherche de l'Industrie Belge de la Céramique (W).

Totaal budget | € 5.579.077,20 waarvan € 1.886.250,22 EFRO

Website | www.stimat.org

Doelstelling
Dit project heeft tot doei de kennis en knowhow van de initiatiefne

mers samen te voegen om op die manier de innovatie in de onderne

mingen van de grensoverschrijdende zone te stimuleren. De partners 

beschikken over complementaire of zelfs gelijksoortige deskundigheid 

op het terrein van de materialen en hun eigenschappen. Flet bindende 

element in deze samenwerking is het feit dat alle partners ais missie 

hebben om de bedrijven technologisch advies te geven en ze weten
schappelijke ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van produc

ten en processen.

Hainaut Développement

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 34 25 80

E-mail: gilles.decooman@hainaut.be

Partner I Conseil Général de l'Aisne (F)

Totaal budget | € 295.100,00 waarvan € 147.550,00 EFRO

Doelstelling
Dit project w il een plaatselijke dynamiek op gang brengen rond 

het gebruik van internet bij de internationale handel, tot profijt 

van de KMO's-KMI's in het programmagebied. Er worden infor
matiedagen georganiseerd voor de ondernemers en ze krijgen 
individuele begeleiding om de e-businesstechnieken in hun ei

gen specifieke context beter te kunnen toepassen.

mailto:j.lagneau@bcrc.be
http://www.stimat.org
mailto:gilles.decooman@hainaut.be
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FBI

INNOTEX

Rue de l'Ermitage, 9 

BP 30329
F-59056 Roubaix Cedex 1 

Tel.: 00 33 3 20 28 60 60 

E-mail: vincent.blanquart@innotex.com.fr

Partner | CELABOR (W)

Totaal budget | € 729.000,00 waarvan € 364.500 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei nieuwe synergieën te creëren rond een ge

meenschappelijke instantie die de innovatie wil stimuleren bij de tex

tielbedrijven van het programmagebied. De samenwerking berust op 

een aantal pijlers: ervaring uitwisselen over de dienstverlening aan be

drijven en op het vlak van incubatie, gemeenschappelijke methodes 

ontwikkelen, die tot een echte complementariteit tussen de actoren 

leiden, contacten tot stand brengen, technisch-economische door

lichtingen en expertises uitvoeren.

INITIALITE ingénierie et territoire 

Centre du Bois de Thiérache 

Route de Chimay, 4 -  BP 4 

F-59132 Trélon 

Tel.: 00 33 3 27 59 77 77 

E-mail: contact@initialite.com

Partners I Bois et Habitat (W), Centre Technique de l'Industrie du Bois 

(W), Valbois RN (W) en Nord Picardie Bois (F).

Totaalbudget | € 1.658.490,88 waarvan € 663.396,34 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is om in het grensgebied het belang van de 

ontwikkeling van de houtbouw onder de aandacht te brengen.

De projectpartners ondersteunen de ondernemers van de hout- 
bouwsector bij de oprichting en ontwikkeling van hun bedrijf en bij 

het diversificatieproces, zodat ze hun concurrentiepositie kunnen 

verstevigen. Ook worden technische en wetenschappelijke midde

len uitgewisseld, zodat alternatieve technologieën ingezet kunnen 

worden die inspelen op de nieuwe behoeftes waar de KMO's mee 

te maken hebben op het vlak van productiviteit, kwaliteitsgarantie 

en milieuvriendelijkheid.
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g iona le  houtsector

EUROWOOD 
Onderdeel Economie

mailto:vincent.blanquart@innotex.com.fr
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De m idde len  afstem m en op 
de creatie  van een n ieuw e 
generatie bed rijven  in 
H enegouw en en A isne

ARCHANGEFRANS - WAALS M r.. Üb., I s i i  »,

Grensoverschrijdende 
ontwikkeling van de 
bedrijven

DTE
Hainaut Développement

Service EIC Hainaut/ DTE Hainaut

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 34 25 00

E-mail: mons@reseau-dte.org

Partners | Euro Info Centre Namur (W), Intercommunale IDELUX (W), 

DTE Chimay (W), Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes (F), 

Maison des Entreprises de Thiérache et de la Serre (F) en Agence de Déve

loppement de l'Aisne (F).

Totaal budget | €2.269.591,84 waarvan € 1.118.936,00 EFRO

Doelstelling
De partners van dit project willen hun deskundigheid op het vlak van 

de grensoverschrijdende ontwikkeling van de ZKO's en KMO's in een 

netwerk opnemen, om de informatie aan en de begeleiding van die 

ondernemingen te structureren en te integreren. Het project houdt de 

reglementering in de gaten en omvat verder de professionalisering van 

de organisaties, het beheer van het netwerk en het opzetten van een 

gemeenschappelijke communicatiestrategie. Tot slot krijgen de ZKO's 

en KMO's individuele begeleiding bij hun grensoverschrijdende acti

viteiten.

La Maison de l'Entreprise CEEI 

Parc Scientifique Initialis 

Rue René Descartes, 2 

B-7000 Mons 

Tel.: 00 32 65 32 15 41 

E-mail: christiaens@lme.be

Partners I Technopole de l'Aisne (F), Groupement d'intérêt écono

mique des Centres Européen d'Entreprise et d'innovation Wallons au 

travers de la Maison de l'Entreprise (W)

Totaal budget | € 1.208.502,00 waarvan € 604.250,00 EFRO 

Website | www.reseau-archange.com

Doelstelling
Het belangrijkste doei van dit project is het bevorderen van 

het gebruik van het internet en van de informatie- en commu

nicatietechnologieën door de economische spelers. Om dat te 

bereiken geven de projectpartners ondersteuning bij het ont

werpen, realiseren en onderhouden van de websites van de 

bedrijven. Het project voorziet ook in een onderdeel 'oplei

ding' waarin nieuwe ondernemers leren hoe ze een commer

ciële website operationeel kunnen beheren. Tot slot werd een 

portaalsite ontworpen en beheerd voor bedrijven die zich op 

de e-business willen richten.
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O n tw ikke lin g  en im plem entatie  van de 

H A C C P -m ethode en van kwaliteitsindicato
ren voor de beheersing van organoleptische  

risico's

Organoleptische 
HACCP

Customer : Hello

Advisor : Good afternoon now

Customer. I have a problem1

r: Female 
Mrs Smith

FRANS - WAALS

Kenniscentrum voor de 
grensoverschrijdende 
ontw ikke ling  van de ICT

POLETIC
Interuniversitaire Hennuyère

Rue des Dominicains, 24

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 36 43 77

E-mail: stephane.deghilage@umh.ac.be

Partner I Université de Valenciennes du Hainaut Cambrésis (F)

Totaal budget | € 2.186.154,00 waarvan € 1.093.077,00 EFRO 

Website | www.poletic-hainaut.org

Doelstelling
Dit project w il een kenniscentrum oprichten voor de dienstverlening 

op het vlak van de ICT, zodat deze technologieën ingezet kunnen 

worden in de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied 

van opleiding en wetenschappelijke ontwikkeling. Naast het upgra

den van het computermateriaal omvat het project de ontwikkeling 

van nieuwe didactische methodes die onder meer gebaseerd zijn 

op onlineseminaries en videoconferencing. Een 'informatiesysteem' 

optimaliseert de nieuwe instrumenten voor communicatie en in- 

formatieverkrijging en bevordert het gebruik ervan door studenten, 

toekomstige studenten en afgestudeerden.

66

Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gem- 

bloux (FUSAGx)

Unité de Technologie des Industries agro-alimentaires

Passage des Déportés, 2

B-5030 Gembloux

Tel.: 00 32 81 62 23 03

E-mail: debiourge.s@fsagx.ac.be

Partners I Association pour le Développement de la Recherche des 

Industries Alimentaires du Nord (F) en Institut National de la Recherche 

Agronomique (F).

Totaal budget | € 898.940,76 waarvan € 448.941,88 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op de ontwikkeling en de invoering van de 

HACCP-methode en van kwaliteitsindicatoren voor de beheersing 

van organoleptische risico's. De projectpartners willen onderne

mingen die geïnteresseerd zijn in dit aspect van de productkwa- 

liteit, begeleiden door het HACCP-concept in die bedrijven te ont

wikkelen.

Daarnaast wordt heel wat toegepast onderzoek uitgevoerd in di

verse domeinen, bijvoorbeeld onderzoek naar snelle methodes om 

de optimale uiterste gebruiksdatum te bepalen voor producten met 

een lange houdbaarheid, of vergelijkend onderzoek naar de verou

dering van producten in normale bewaaromstandigheden.

mailto:stephane.deghilage@umh.ac.be
http://www.poletic-hainaut.org
mailto:debiourge.s@fsagx.ac.be


Chambre de Commerce et d'industrie du Luxembourg belge

Crand'Rue, 1 

B-6800 Libramont 

Tel.: 00 32 61 29 30 40 

E-mail: jp.gribomont@ccilb.be

Partners | Chambre de Commerce et d'industrie de la province de Namur 

(W) en Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes (F).

Totaal budget | € 721.661,31 waarvan € 288.616,52 EFRO

Website | www.transmission-reprise.be

Doelstelling
Dit project w il de grensoverschrijdende context inzake bedrijfsover

name verbeteren door de technische en psychologische belemme

ringen voor een dergelijke samenwerking uit de weg te ruimen. De 

initiatiefnemers van het project zoeken naar commerciële, technische 

of financiële partners die voor de bedrijven een meerwaarde kunnen 

opleveren bij de samenwerking rond bedrijfsoverdracht of externe 

groei en brengen ze met elkaar in contact. Tot slot wordt een operatio

neel netwerk opgezet dat aan de ondernemers de mogelijkheid biedt 

om aan beide kanten van de grens gespecialiseerde dienstverleners te 
vinden.
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De KMO's stimuleren en begeleiden bij 
hun overnamestrategie en bij hun ontw ik
keling door externe groei

Merging & 
Acquisition
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MABIOLAC

MATERIA NOVA

Pare Initialis

Avenue N. Copernic, 1

B-7000 Mons
Tel.: 00 32 65 37 34 80

E-mail: philippe.dubois@umh.ac.be

Partners I Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille (F), Ecole 

Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (F) en GALACTIC (W).

Totaal budget | € 947.615,60 waarvan € 473.808,00 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op de productie van nieuwe, biologisch af

breekbare, polymere composietmaterialen op basis van kunstmatig 

melkzuur dat verkregen wordt uit hernieuwbare grondstoffen. De 

biologisch afbreekbare composietmaterialen worden geproduceerd 

met behulp van een 'groene' technologie waarbij geen organische 

solventen gebruikt worden. Flet doei van de grensoverschrijdende 

samenwerking is om de techniek van de melkzuursynthese, die op 
laboratoriumschaal ontwikkeld werd, verder uit te werken tot op het 

proefstadium, zodat ze uiteindelijk op industriële schaal toegepast kan 

worden. Er zijn talloze toepassingsmogelijkheden, van verpakkings
materiaal tot het weven van textiel.

Fonds d'Aide à l'Investissement Transfrontalier

Rue Defacqz, 17 

B-7800 Ath 

Tel.: 00 32 68 28 75 92 

E-mail: invest@hoccinvest.be

Partners I FINORPA (F), Financière du Nord-Pas de Calais SCR (F), 

Financière du Nord-Pas de Calais PP (F), EUREFI INTERREG (L)

Totaal budget | € 9.294.500,00 waarvan € 4.031.000,00 EFRO

Website | www.hoccinvest.be/fait.htm

Doelstelling
Flet doei van dit project is om het de grensoverschrijdende onder

nemingen makkelijker te maken om risicokapitaal of startkapitaal 

te verkrijgen. Dat gebeurt door middel van alle financieringstech- 

nieken waarmee de beoogde doelstellingen bereikt kunnen wor

den (converteerbare obligaties, participatieleningen, enz.). Daarbij 

wordt uitgegaan van criteria inzake rentabiliteit en leefbaarheid 

van de onderneming. De prioriteit gaat naar ondernemingen in de 

technologische groeisectoren en in sectoren met een grote toege

voegde waarde en naar ondernemingen die stabiele en duurzame 

banen creëren.
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Steunfonds voor investeringen 
voor kleine en middelgrote on
dernemingen en industrieën met 
een grensoverschrijdend karakter

FAIT
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Versteviging van de grensover
schrijdende platformen inzake 
experimentele genetica en 
nieuwe therapieën

INTERGENES

Université des Sciences et Technologies de Lille

Avenue Poincaré, BP 69

F-59652 Villeneuve d'Ascq

Tel.: 00 33 3 20 19 79 65

E-mail: jean-pierre.vilcot@iemm.univ-lille1 .fr

Partner I Faculté Universitaire Notre-Dame de la Paix (W)

Totaal budget | € 785.600,00 waarvan € 314.240,00 EFRO

Institut Pasteur de Lille

Rue du Professeur Calmette, 1 -  BP 245
F-59019 Lille Cedex
Tel.: 00 33 3 20 87 79 67

E-mail: david.dombrowicz@pasteur-lille.fr

Partner I Institut de Biologie et de Médecine Moléculaires (W)

Totaal budget | € 571.000,00 waarvan € 285.500,00 EFRO

Doelstelling
Fdet partnerschap dat in het kader van dit project ontwikkeld is, beoogt 

twee doelstellingen: enerzijds wordt een structuur opgezet voor het 

ontwerpen van genetische vectoren, het kweken van embryonale 

stamcellen en de histologische en functionele fenotypering van ge

netisch gemodificeerde muizen. Dit moet tot een betere beheersing 

van de technieken leiden, om op die manier nieuwe modellen voor 

menselijke pathologieën te kunnen ontwikkelen. Anderzijds zullen de 

projectpartners nieuwe therapeutische instrumenten zoeken en vali

deren voor pathologieën met een toenemende incidentie (HIV, ge- 

metastaseerd borstcarcinoom, therapeutisch gebruik van allergenen, 

enz).

Doelstelling
De projectpartners w illen een onderzoekscentrum voor mi- 

cro-optica ontwikkelen en de haalbaarheid en mogelijkheden 

onderzoeken van een baanbrekende technologie voor het ont

werpen van fotonische geïntegreerde circuits die toegepast 
worden in de optische telecommunicatie.

Tegelijkertijd hopen de operatoren gunstige omstandigheden te 

kunnen creëren voor de ontwikkeling van een gespecialiseerd 

industrieel netwerk op het gebied van de optica.

mailto:david.dombrowicz@pasteur-lille.fr


THEMA 4
Leefmilieu

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Interreg III

CONTEXT

Dankzij het INTERREG-programma kunnen in het grensgebied gemeenschappelijke 

instellingen en voorzieningen op het vlak van milieubeheer gecreëerd worden. Op 

die manier wordt het mogelijk om acties te ondernemen op het gebied van de pre

ventie van natuurrampen en technologische rampen en op het vlak van waterbeheer, 

afvalbeheer en de bescherming van de grensoverschrijdende natuurgebieden.

DOELSTELLINGEN
■ Het gezamenlijk beheren van de industriële risico's, de natuur- en landbouwrisico's;

. Het opzetten van grensoverschrijdende beleidsmaatregelen en grensoverschrijdende 

acties voor afvalverwerking en -  recyclage;

■ Het grensoverschrijdende natuurerfgoed beschermen;

■ Een geïntegreerd en coherent waterbeheer;
■ Bewustmaking en stimulering van milieuvriendelijk gedrag.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 13,8 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 28 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 30,7 miljoen euro;
■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 12,7 miljoen euro.

RESULTATEN

■ 446 acties inzake technologische vernieuwing werden ondersteund;

158 gezamenlijke acties werden ondernomen ter bescherming van de natuurgebieden;

■ 1833 sensibiliseringsacties over het milieu werden uitgevoerd;

■ 2.106.942 personen werden gesensibiliseerd voor het milieu;

■ 113 proefacties werden ondernomen op het vlak van duurzame energiebronnen en afval

beheer.
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Université des Sciences et Techniques de Lille (USTL) 

Laboratoire Chimie Analytique 

F- 59655 VILLENEUVE d'ASCQ cedex 

Tel : 00 33 3 20 43 49 28 

E-mail: jean-claude.fischer@univ-lille1 .fr 

Personne contact : Mr Jean-Claude Fischer

Partners I Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) (VL), Vrije Universiteit 

Brussel (VL)

Totaal budget | € 1.322.374 waarvan € 491.450 EFRO

Doelstelling
De doelstellingen van dit project betreffen de invloed van de contami

natie van de sedimenten op de waterkwaliteit van rivieren en estuaria. 

In de IJzer, de Deule en de Schelde werden gezamenlijke prospectie- 

campagnes en monsternemingen uitgevoerd om de samenwerking op 

wetenschappelijk gebied te verbeteren en om een technologietransfer 

tot stand te brengen door uitwisselingen van onderzoekers en docto- 
raatstudenten; elk team brengt daarbij zijn kennis en wetenschappelijk 

materiaal in.

Dankzij dit wetenschappelijk project konden een groot aantal weten

schappelijke publicaties en werkzaamheden tot stand komen. Ook 

werden een website en een database gecreëerd.
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Uitwisseling van knowhow op het gebied van 
gevaarlijke stoffen en van technieken inzake 
veiligheidsinterventie in en rond bedrijven en 
op gevaarlijke verkeerspunten

Crisismanagement
Agence Prévention et Sécurité 

Rue du Parc Industriel, 12 

B-6900 Marche en Famenne 

Tel.: 00 32 63 22 69 85 

E-mail: gouv.prov.lux@swing.be

Partner ¡ Communauté de Communes de l'Argonne Ardennaise (F). 

Totaal budget | € 1.505.924,00 waarvan € 602.370,00 EFRO

Doelstelling
Het project is gericht op het stimuleren van de uitwisselingen van 

knowhow op het gebied van gevaarlijke stoffen (vervoeren verwerking) 

en van technieken voor veiligheidsinterventie in en rond bedrijven en 

op gevaarlijke verkeerspunten. Die uitwisselingen zullen op termijn lei

den tot een harmonisatie van het functioneren van de hulpdiensten in 

beide landen en van de veiligheidsteams van de bedrijven.

ADRINORD (FR)

Espace Recherche Innovation -  2 rue des Canonniers -  

F-59800 LILLE - France 

Mr Dominique MERIAUX 

Tel.: 00 33 3 28 38 50 28

Partners I APPA (Association pour la Prévention de la Pollution 

Atmosphérique) (F), AREMA Lille Métropole (F), OPALAIR (Associa

tion de Surveillance de la Qualité de I A ir  Flandre Côte d'Opale) (F), 

HYCEOS (Hydrogéologie, Observation Spatiale, Environnement) (F), 

VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) (VL), VLIZ (Vlaams Instituut voor 

de Zee) vzw (VL)

Totaal budget | € 1.310.800 waarvan € 524.319,60 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft drie belangrijke doelstellingen gerealiseerd: een 

grensoverschrijdende database over fijnstof, een proefstudie in 

de grensoverschrijdende grootstad Rijsel, waardoor contacten tot 

stand kwamen tussen de controlenetwerken voor de luchtkwali

teit aan weerskanten van de grens (Nord-Pas de Calais en Vlaan

deren) en tot slot het onderdeel 'communicatie en bewustmaking', 

met de realisatie van tweetalige tools (brochure en website) en de 

organisatie van twee seminaries. Op het eerste seminarie werd 

de database aan vakspecialisten gepresenteerd; op het tweede 

werd de informatie op populair-wetenschappelijke manier en in 

een bredere context bij het grote publiek bekendgemaakt.

mailto:gouv.prov.lux@swing.be
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Radar du
Nord (2 fases)

Météo-France

18, rue Elisée Reclus, BP 7

F-56651 Villeneuve d'Ascq Cedex - France

Tel.: 00 33 3 20 67 66 71

E-mail: jean-marc.pietrzak@meteo.fr

Partners j Ministère wallon de l'Equipement et des Transports -  Direction 

générale des Voies hydrauliques (W) en Institut Royal Météorologique (W).

Totaal budget | € 1.906.720,00 waarvan € 916.860,00 EFRO

Doelstelling
Dit project omvat het ontwerpen, bouwen en kalibreren van een hy

drometeorologische radar in de omgeving van Maubeuge. In het grens

overschrijdende gebied waarin dit nieuwe instrument waarnemingen 

verricht, worden aan beide kanten van de grens neerslaggegevens 

doorgegeven en uitgewisseld. Die gegevens worden vervolgens benut 

om de overstromingsrisico's in het gebied beter te kunnen beheren.

Groupement Intercantonal de Lutte contre le Rat Musqué

110, Route de Gravelines 

F-59630 BOURBOURG 

Tel.: 00 33 3 28 62 38 78 

E-mail: cepa@fr.oleane.com

Partners j Union des Syndicats d'Assainissement du Nord (F), Centre 

wallon de Recherches Agronomiques (W), Provincie West-VIaanderen (VL), 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterlopen (VL).

Totaal budget | € 1.229.492,00 waarvan € 491.796,80 EFRO

Website | www.lutanuis.euro.st

Doelstelling
Dit project heeft tot doei de bestrijding van de muskusrat doeltref

fender te laten verlopen door methodes uit te wisselen en de acties 

van de projectpartners te coördineren. Om dat te bereiken werd 

een 'herbesmettingsindicator' uitgewerkt die wordt toegepast in de 

hele zone die bij het project betrokken is. Dankzij die indicator 

kan één enkel, gezamenlijk controleteam een betere bewaking van 

de muskusrattenpopulaties uitvoeren. Er worden ook wetenschap

pelijke studies en proefnemingen verricht waarvan de resultaten 

op de website van het project gepubliceerd worden. Daarnaast 

worden acties ondernomen om de bevolking in het grensgebied 

bewust te maken van het probleem.
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Grensoverschrijdend project 
voor Milieueducatie 
(2 fases)

TJIF-TJAF
Centre Permanent d'initiatives pour l'Environnement Flandre 

Maritime

Rue Jean Delvallez 

F- 59123 ZUYDCOOTE 

Tél : 00 33 3 28 26 86 76 

E-mail: adeeli@nordnet.fr

Partner I Provincie West-VIaanderen (VL)

Totaal budget | € 1.376.025,00 waarvan € 555.032,95 EFRO 

Website | www.lutanuis.euro.st

Doelstelling
Dit project is gericht op een aantal diverse doelgroepen (leerkrachten 

en leerlingen van het lager onderwijs, recreatiecentra, natuurgidsen, 

het grote publiek, gezinnen, toeristen en kwetsbare groepen). Het be

langrijkste doei van het project is de bewustmaking en stimulering 

van milieuvriendelijk gedrag. De acties beogen het overdragen van 

knowhow en het uitwisselen van ervaringen, het verbeteren van de 

kennis op het vlak van de milieuproblematiek en het uitbreiden van 

de educatieve en recreatieve acties rond de natuur.

HAINAUT DEVELOPPEMENT

Bd Initialis, 22

B-7000 MONS
Tel.: 00 32 65 34 25 83

E-mail: hainaut.developpement@hainaut.be

Partners j Espace Environnement asbl (W), Mission Régionale 

pour l'Insertion et l'Emploi du Sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse (W), 

Association Chênelet Développement (F) en Association Nord Nature 

Bavaisis (F).

Totaal budget ¡ € 1.835.042,69 waarvan € 917.332,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei op een participerende manier een 

gezamenlijke methodologie te ontwerpen voor de inrichting 

en het beheer van de groenzones. De projectpartners wilden 

aanvullende operationele proefacties opzetten voor de sane

ring van braakliggende terreinen in de stad, de inrichting of het 

onderhoud van 'trage wegen' of het ecologisch onderhoud van 

een rivier. Ter ondersteuning worden aan de bevolking en de 

gemeenten bewustmakingstools aangeboden. Alle methodes 
zullen geëvalueerd worden, zodat ze verfijnd en in grotere ge

bieden ingezet kunnen worden.
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GRENSOVERSCHRIJDEND 
NATUURPARK VAN 
HENEGOUWEN

DRIE PARTIJEN

Maatregelen tegen Erosie en 
SensibiIisering van Agrariërs 
ten gunste van het M ilieu

MESAM
Provinciaal Centrum voor Laandbouw en Milieu 

leperseweg, 87 

B-8800 RUMBEKE 

Tel.: 00 32 51 27 33 80 

E-mail: povit.proclam@west-vlaanderen.be

Partners j Institut Supérieur d'Agriculture (F), Université Catholique de Lou

vain (W), Universiteit Cent (VL), Belgian Association in Research Application 

on Conservation Agriculture (W) en Chambre Régionale d'Agriculture (F).

Totaal budget ¡ € 925.497,00 waarvan € 462.748,50 EFRO

Website | www.mesam.be

Doelstelling
Flet project w il maatregelen nemen tegen de bodemerosie en de 

landbouwers bewustmaken over het milieu. Flet aanleggen van 

grasstroken en bodembedekkers zijn mogelijke oplossingen die 

worden voorgesteld. Indirecte doelstellingen zijn de verbetering 

van de kwaliteit van het oppervlaktewater, de ontwikkeling van 

het 'eco-burgerschap', het leveren van een bijdrage tot het behoud 

van het natuurlijke milieu en de beperking van het verlies van land

bouwgrond op lange termijn.

Commissions de gestion « Parc Naturel des Plaines de l'Escaut »

Rue des Sapins, 31

B-7603 BON-SECOURS

Tél. 00 32 69 77 98 70

E-mail: parcnaturel@plainesdelescaut.be

Partners I Syndicat mixte d'aménagement hydraulique de la Vallée de 

la Scarpe et du Bas-Escaut (F), Syndicat mixte du Pare Naturel Régional 

Scarpe-Escaut (F), Syndicat Mixte des Parcs Naturels Régionaux du Nord- 

Pas de calais (F), Espace Naturel Régional (F) en Intercommunale IDETA

(W).

Totaal budget | € 3.858.514,00 waarvan € 1.820.634,00 EFRO

Doelstelling
Het project beoogt het gezamenlijke beheer van twee aan el

kaar grenzende natuurparken. De projectpartners willen op elkaar 

afgestemde voorzieningen opzetten voor het beheer van deze na

tuurgebieden; ze willen educatieve programma's ontwikkelen en 

alle partijen ertoe aansporen om zich in te zetten voor de belangen 

van het gebied. Op termijn zal de herziening van het beheerplan 

en van het charter van beide natuurparken voorbereid moeten wor

den om één aaneengesloten grensoverschrijdend gebied tot stand 

te laten komen, dat beheerd wordt aan de hand van een gezamen

lijk charter, op basis van een geïntegreerde territoriale diagnose.
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USAN (Union des Syndicats d'Assainissement du Nord)

5, rue du Bas -  BP 07 

F- 59481 RADINGHEM EN WEPPES 

Tel.: 00 33 3 20 50 24 66 

E-mail: usan.syndicat@wanadoo.fr

Partner I Provincie West-VIaanderen (VL)

Totaal budget | € 1.438.839,00 waarvan € 374.438,10 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is de gezamenlijke bestrijding van overstro

mingen. Specifieke kenmerken van het project zijn: het beheer van de 

afvoer van het afvloeiingswater in het grensoverschrijdende Leiebek- 

ken, de ecologische validering van de betrokken sites, de beperking 

van de snelle toevoer van grote hoeveelheden water stroomafwaarts, 

de verbetering van de waterkwaliteit, de verbetering van de levens

kwaliteit, de verfraaiing en de toeristische validering van de betrokken 

sites.
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Université de Liège -  Département en Sciences et 

Gestion de l'Environnement 

Avenue de Longwy, 185 

B-6700 ARLON 

Tel.: 00 32 63 23 08 52 

E-mail: j.lobet@ulg.ac.be

Partners i Communauté de Communes de Meuse et Semoy (F), Maison du 

tourisme du Pays de la Semois entre Ardenne et Gaume (W), Commune de 

Vresse (W) en Défense de la Semois (W).

Totaal budget | € 1.763.636,00 waarvan € 761.110,82 EFRO 

Website | www.semois-semoy.org

Doelstelling
Dit project beoogt de verdere ontwikkeling van het Riviercontract van 

het stroomgebied van de Semois/Semoy, waartoe tijdens de vorige 

programmaperiode, Interreg 11, al een aanzet gegeven was. De project
partners willen proefacties opzetten voor het herstel van de rivier 

en van het stroomgebied (visbeheer, beheer van de alluviale vlakte, 

ecologisch onderhoud van de waterlopen), de coördinatie tussen de 

partners voortzetten, informatie- en bewustmakingsacties uitvoeren en 

de toeristische aantrekkelijkheid van de vallei valideren.
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Grensoverschrijdend onthaal en beheer 
van groengebieden van het Departement 
du Nord en de Provincie West-Vlaanderen

Onthaal zonder
grenzen (1 ste fase)

Provincie West-Vlaanderen (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold lll-laan 41,

B-8200 Sint-Andries (Brugge)
Filip Boury

Tel.: 00 32 51 51 93 50
E-mail: filip.boury@west-vlaanderen.be

Partners ¡ Département du Nord (F), Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels (VL), vzw Diogenes Dagcentrum de Pelgrim (VL)

Totaal budget | € 1 898 153,00 waarvan € 596 233,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is om het makkelijker te maken een bezoek 

te brengen aan de Palingbeek, de Gasthuisbossen, de Kemmelberg 

en het departementaal Domein Yourcenar op de Zwarte Berg. Deze 

natuurgebieden zijn zowel op toeristisch-recreatief ais op ecologisch 

vlak van uitzonderlijk belang.

Om het onthaal te verbeteren, werden in de vier domeinen een aantal 

investeringen gerealiseerd; bijvoorbeeld een bezoekerscentrum, ont

haal-, observatie- en infopunten, de renovatie van een milieuboer- 

derij, de inrichting van een educatieve tuin. Voor de scholen worden 

opleidingen voor leerkrachten en klasuitwisselingen georganiseerd en 

wordt educatief materiaal ontwikkeld. Voor het grote publiek worden 

opleidingen voor gidsen georganiseerd en tweetalige brochures en in- 

fopunten gerealiseerd.

Provincie West-Vlaanderen (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold lll-laan 41,

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Wim Mestdagh

Tel.: 00 32 50 40 32 81

E-mail: wim.mestdagh@west-vlaanderen.be

Partner I Département du Nord (F)

Totaal budget | € 375 626,00 waarvan € 137 050,00 EFRO

Doelstelling
Ook in de tweede fase w il dit project het makkelijker maken om 

de Palingbeek, de Gasthuisbossen, de Kemmelberg en het de

partementaal Domein Yourcenar op de Zwarte Berg te bezoe

ken. In deze natuurgebieden, die zowel op toeristisch-recreatief 

ais op ecologisch vlak van uitzonderlijk belang zijn, werden 

de volgende investeringen gerealiseerd: aanplantingen en twee

talige informatieborden in het domein Yourcenar, de realisatie 

van tweetalige brochures en informatieborden, thematische 

tentoonstellingen in de Palingbeek, grensoverschrijdende ont

moetingsdagen en uitwisselingen, educatieve software voor het 

lager onderwijs, opleiding van leerkrachten en van gidsen voor 

de educatieve werking.

mailto:filip.boury@west-vlaanderen.be
mailto:wim.mestdagh@west-vlaanderen.be


Université du Littoral -  Côte d'Opale 

1, Place de l'Yser -  BP 1022 

F- 59375 DUNKERQUE Cedex 1 

Tel.: 00 33 3 28 65 82 56 

E-mail: siffert@univ-littoral.fr

Partners j Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (W), Univer

sité des Sciences et Technologies de Lille (F) en Faculté Polytechnique de 

Mons (W).

Totaal budget € 1.216.988,00 waarvan € 486.809,00 EFRO 

Website | www.univ-littoral.fr/rech/prog_euro/inte_cov.htm

Doelstelling
Het project beoogt het creëren van een werkgroep van grensover

schrijdende deskundigen die een antwoord kunnen bieden op vragen 

en specifieke problemen over de sanering van verontreinigingen door 

chloorhoudende vluchtige organische stoffen. Zij zullen de proble

men van de industrieën en de KMO's analyseren; deze ondernemin

gen beschikken immers niet altijd zelf over de nodige deskundigheid 

om passende oplossingen voor hun emissies te vinden. De oplossin

gen die vanuit milieubeschermingsoogpunt verwacht worden, behel

zen het ontwerpen en ontwikkelen van specifieke katalysatoren en 

van poreuze vaste stoffen.

4im’° section des wateringues du Nord 

1 Obis rue de Verdun 

F- 59122 HONDSCHOOTE 

Tel.: 00 33 3 28 62 58 95 

Responsable de projet : Mr Jean-Claude GALAND 

E-maiI: 4section-water¡ngues@wanadoo.fr

Partner ¡ Provincie West-Vlaanderen (VL)

Totaal budget | € 895.087 waarvan € 229.799 EFRO

Doelstelling
Dit project is gericht op het waterbeheer in het grensoverschrij

dende stroomgebied van de Moeren, met ais doei mensen en 

goederen te beschermen tegen de periodieke overstromingen. Aan 

Vlaamse zijde werd in de Moeren, aan de Seinemolenvaart, een 

bufferbekken aangelegd, in combinatie meteen aantal milieuvoor- 

zieningen. Aan Franse zijde werd het opslagbekken in Téteghem 

(Tetegem) uitgebreid en werden de oevers van het kanaal van de 

Moeren ingericht. Ter attentie van de pers en het publiek werd een 

brochure over de Polders gerealiseerd.
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LANDSCHAP 
ZONDER GRENZEN: 
EEN KWALITEITSIMPULS

FRANS - WAALS

Grensoverschrijdend netwerk 
voor de minimalisering van het 
huishoudelijk afval

MINI-DECHETS

Espace Environnement

29, rue de Montigny

B-6000 Charleroi
Tel.: 00 32 71 300 300

E-mail: info@espace-environnement.be

Partners ¡ Communauté Urbaine de Lille (F), Ville de Lille (F), Intercom

munale IPALLE (W) en Intercommunale INTERSUD (W).

Totaal budget | € 2.063.358,00 waarvan € 825.343,00 EFRO

W ebsite  | www.minidechets.org

Doelstelling
Afvalbeheer is een problematiek die een grote impact heeft op het milieu 

en tegelijkertijd sterk leeft bij de bevolking. Bovendien blijven de huishou

dens steeds meer, al dan niet gescheiden, afval produceren. Dat heeft de 

projectpartners ertoe gebracht strategieën uit te werken om de afvalpro- 

ductie bij de bron aan te pakken, zowel in de industrie ais op lokaal vlak. 

Om dat doei te bereiken, ontwikkelen de projectpartners een specifieke, 

participatieve en vernieuwende methodologie die gericht is op het ont

wikkelen van een preventiecultuur bij de beleidsmakers, de openbare 

beheerders en de gezinnen.

Provincie West-Vlaanderen (VL )

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold lll-laan 41,

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Filip Boury

Tel.: 00 32 51 51 93 62

E-mail: filip.boury@west-vlaanderen.be

Partners | Regionaal landschap West-Vlaamse heuvels, Administration 

communale de Kortemark (VL), Administration communale de Zonne- 

beke (VL), Administration communale de Langemark, Poelkapelle (VL), 

commune de Fume (VL), Pays Moulins de Flandre (F), Espaces Naturels 

Régionaux (F), Parc naturel Régional caps et marais d'Opale (F), Flandre 

à vélo (F), Association Yserhouck, Commune d'Hardifort (F), Commune 

de Bergues (F), Communauté de Communes du Pays de Cassei (F), Com

munauté de Communes de l'Yser (F), Communauté de Communes de la 

Colme (F), Communauté de Communes de Bergues (F), Communauté de 

Communes de Flandre (F), Commune de Watten (F), Syndicat Mixte pour 

l'aménagement et la gestion des eaux de l'Aa (F).

Totaal budget | € 2 103 372,89 waarvan € 811 482,25 EFRO

Doelstelling
Het project 'Landschap zonder Grenzen: een kwaliteitsimpuls' 

Is een grensoverschrijdend project (Vla-Fr) waarbij de project

partners de kwaliteiten van het landschap versterken. D it pro

ject heeft ais doei het landschap te beschermen, te herwaarde

ren en de evolutie ervan te begeleiden. Daarbij wordt rekening 

gehouden met het rijke culturele en natuurlijke erfgoed van 

Frans-Vlaanderen en de Westhoek. Om een mooi landschap te 

verkrijgen, dat goed functioneert en ecologisch interessant is, 

werden waardevolle landschappen behouden, werden bescha

digde landschappen opgeknapt en werd de kwaliteit van het 

culturele erfgoed in stand gehouden en versterkt.

mailto:info@espace-environnement.be
http://www.minidechets.org
mailto:filip.boury@west-vlaanderen.be
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GESSICA
Centre National de Recherches sur les Sites et Sols Pollués

930 bd Lahure

F-59505 DOUAI Cedex

Tel.: 00 33 3 27 71 26 85

E-mail: cnrssp@cnrssp.org

Partner | Institut Scientifique de Service Public (W).

Totaal budget | € 1.777.785,00 waarvan € 506.430,80 EFRO

Doelstelling
Dit project beoogt de integratie van de netwerken van technische 

deskundigheid op milieugebied. Het realiseert tools voor bodembe

heer en -herstel. Er worden ter plaatse tests uitgewerkt om de pa

rameters voor carbochemische verontreiniging te bewaken, om de 

afbreekbaarheid van de polluenten te controleren en om gemeen

schappelijke methodes en procedures uit te werken.

Commission de gestion du Pare Naturel des Hauts-Pays

Rue de l'Abreuvoir, 1

B-7387 Honnelles

Tel: 00 32 65 46 09 38

E-mail: parcnaturel@pnhp.be

Partners [ Communauté d'agglomération « Valenciennes Métropole » (F) 

en Hainaut Développement (W).

Totaal budget | € 945.823,00 waarvan € 472.910,00 EFRO 

Website | www.gihm.org

Doelstelling
Dankzij dit project kunnen gemeenschappelijke instrumenten ont

wikkeld worden voor het geïntegreerde beheer van de waterlopen 

in het stroomgebied van de zuidelijke Haine. De projectpartners 

wisselen hydraulische en hydrologische gegevens uit, alsook gege

vens over de biodiversiteit. De riviercontracten worden op elkaar 

afgestemd en de bevolking wordt voor het thema gesensibiliseerd. 

Tot slot wil het project ook de grote beleidslijnen vastleggen voor 

het waterbeheer en het beheer van het ecosysteem (inrichting van 

een bufferzone in het brongebied, verbetering van de biologische 

kwaliteit en van de landschapskwaliteit).
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Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités

23, rue Cosselet 

F-59000 LILLE 

Tel.: 00 33 3 20 52 12 02 

E-mail: mres@mres-asso.org

Partners | Réseau IDée (W), GRAINE Pays du Nord (F) en Nord Nature 

Chico Mendès (F).

Totaal budget | € 545.348,28 waarvan € 272.674,13 EFRO 

Website | www.envirodoc.org

Doelstelling
Dit project is gericht op de ontwikkeling van een Frans-Belgische database 

van pedagogische instrumenten over het milieu. Die tools worden door 

ERE-medewerkers beoordeeld met het oog op de publicatie van een se

lectief repertorium dat bij de vakspecialisten gepromoot zal worden. Ook 

wisselen de ERE-medewerkers aan beide kanten van de grens hun kennis 
en knowhow uit.
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Frans-Belgische uitwisselingen over informatie, 
documentatie en evaluatie op het gebied van 
milieueducatie

INFO DOC ERE

mailto:mres@mres-asso.org
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INITIALITE ingénierie et territoire 

Centre du Bois de Thiérache 

Route de Chimay, 4 -  BP 4 

F-59132 Trélon 

Tel.: 00 33 3 27 59 77 77 

E-mail: contact@initialite.com

Partners j Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières 

Nord Picardie (F), Association Champardennaise de Certification Forestière (F) 

et Société Royale Forestière de Belgique (W).

Totaal budget ¡ € 230.917,11 waarvan € 92.366,84 EFRO

Doelstelling
Dit project w il de certificering van de bossen in het grensoverschrij

dende gebied Nord-Picardie-Ardennes-Wallonie begeleiden en ver

sterken, met ais doei een beter bosbeheer te promoten en het concur

rentievermogen van de houtsector te verbeteren. Dat gebeurt door de 

documenten en operationele acties met elkaar te vergelijken en door 

deze dynamiek bij de betrokken partijen (vakmensen en consumenten) 

te promoten.

FRANS - WAALS
6 0
C

<U
£
C
o*
E
«

1 /5

O n d erd ee l certificering
C entrum  voor p roefnem in g  en va lidering
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Grensoverschrijdend kenniscentrum op 
milieugebied voor ondernemingen, tot 
verbetering van de levenskwaliteit
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Onderdeel Hout Energie 
Centrum voor proefneming en validering 
van de interregionale houtsector

EUROWOOD
INITIALITE ingénierie et territoire 

Centre du Bois de Thiérache 

Route de Chimay, 4 -  BP 4 

F-59132 Trélon 

Tel.: 00 33 3 27 59 77 77 

E-mail: contact@initialite.com

Partners | Agence Locale de l'Energie des Ardennes (F) en Equipe Régio

nale Biomasse Energie (W).

Totaal budget | € 729.500,00 waarvan € 317.600,00 EFRO

Doelstelling
Dit project vormt het vervolg op een reeks acties die gevoerd zijn aan 

de Waalse en de Franse kant (Nord-Pas de Calais) van de grens en die 

de ondernemingen wilden sensibiliseren voor hout ais energiebron. 

Het project heeft ais doei het gebruik van hout ais energiebron te 

bevorderen. Dat kan gunstig zijn voor het milieu (verminderde C02- 

uitstoot) maar ook voor de werkgelegenheid op het platteland. Het 

project doet onderzoek naar de houtvoorraden in het grensgebied en 

naar de structurering van de bevoorrading. De acties worden onder

steund door een uitgebreide informatie- en communicatiecampagne.

Centre Régional d'innovation et de Transfert de Technolo

gie spécialisé dans les Matériaux, Dépôts et Traitements de 

Surface

3 bd Jean Delautre, ZHT du Moulin Leblanc 

F-08000 Charleville-Mézières 

Tel.: 00 33 3 24 37 89 89 

E-mail: critt-mdts@critt-mdts.com

Partner j Centre de Ressources Technologiques en Chimie (W). 

Totaal budget ¡ € 1.215.477,00 waarvan € 607.738,50 EFRO 

Website | www.gihm.org

Doelstelling
Dit project legt de nadruk op het milieuaspect van de onder

nemingen. Het heeft tot doei een grensoverschrijdend kennis

centrum op dat vlak te ontwikkelen. Dat kenniscentrum zal de 

ondernemingen een volledige begeleiding bieden, vanaf het 

stadium van de milieudiagnose ter plaatse tot en met indu

striële oplossingen. Concreet gezien biedt het centrum de 

bedrijven een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van hun 

gasvormige, vaste en vloeibare uitstoot en geeft het advies over 

de omschakeling naar milieuvriendelijke technologieën, met ais 

doei de vermindering van de milieuverontreiniging.

mailto:contact@initialite.com
mailto:critt-mdts@critt-mdts.com
http://www.gihm.org
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ENVIROTEX

FRANS - WAALS

ECO-HABITAT

Centre de recherche et de controle textile, environnement et 

agro-alimentaire

60, Centre Futur X, Bâtiment D bte 42 

B-7700 Mouscron 

Tel.: 00 32 56 33 22 76 

E-mall: marc.cludts@celabor.be

Partners | FEBELTEX Mouscron (W), Union des Industries Textiles 

NORD (F), CENTEXBEL (W) en Institut Français Textile -  habillement (F).

Totaal budget | € 454.385 waarvan € 227.192,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van het project is een grensoverschrijdend deskundig- 

heidsnetwerk op te zetten, om aan ZKO's en KMO's in de textiel

sector de mogelijkheid te bieden hun productiesysteem in te passen 

in een proces van duurzame ontwikkeling. Flet project w il de ont

wikkeling van het milieubeheer stimuleren in de 250 ondernemin

gen van de textieleuropool in de zone. Daarbij wordt vooral aan

dacht besteed aan afvalbeheer, zuivering van afvalwater en rationeel 

energiegebruik.

Union Régionale des Chambres Artisanales et Petites Entreprises

du Bâtiment Nord-Pas de Calais

Parc de la Cimaise

14, rue du Carrousel

F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél. 00 33 3 20 05 05 85

E-mail: unionregionale@capeb-nord-pasdecalais.com

Partners I Confédération de la construction wallonne (W), Centre d'inno

vation Wallon pour la Construction (W) en Confédération de la construction 

du Hainaut (W).

Totaal budget | € 388.959,00 waarvan € 194.479,50 EFRO 

Website | www.ecohabitat.be

Doelstelling
Flet belangrijkste doei van dit project is de bewustmaking bij de 

vakmensen in de bouwsector van het concept 'duurzaam bouwen', 

en in het bijzonder van het concept 'Eco-Habitat'. Bijzondere aan

dacht gaat naar de volgende vier thema's: energiebesparing, valide- 

ring van de natuurlijke rijkdommen, afvalbeheer en milieuvriende

lijke technieken. Ook wordt gewerkt aan de bewustmaking bij het 

grote publiek via het label 'ECO-HABITAT'.
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Centre Permanent d'initiative pour l'Environnement-

La Chaîne des Terrils 

Base du 11/19, rue de Bourgogne 

F-62750 LOOS-EN-GOBELLE 

Tel.: 00 33 3 21 28 17 28 

E-mail: chaine.des.terrils@wanadoo.fr

Partners ¡ NATECOM (W) en Centre Agronomique de Recherches Appli

quées de la Province de Hainaut (W).

Totaal budget | € 257.145,00 waarvan € 102.858,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is een geleid bezoek aan de 'terrils' (steenber

gen bij kolenmijnen) uit te werken voor het grote publiek en vervol

gens het beheer ervan te verzorgen. Daarbij wordt uitgelegd wat de 

verschillen en overeenkomsten zijn tussen de Franse en de Belgische 

terrils. Er worden educatieve koffertjes gerealiseerd en ter beschikking 

gesteld van de doelgroepen (scholieren, studenten, natuurliefhebbers). 

De projectpartners stellen eveneens een bio-inventaris op, aan de 

hand waarvan een gestandaardiseerde milieuevaluatie uitgevoerd kan 

worden.

*  ■ .
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Gezam enlijke validering en beheer van de 
Franse en W aalse Terrils'

VATFW

mailto:chaine.des.terrils@wanadoo.fr


THEMA 5
Toerisme, Cultuur 

en Erfgoed

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Interreg liiCONTEXT

Het beleid voor toeristische ontwikkeling houdt steeds meer rekening met het mi

lieu en stelt tegelijkertijd deze sector open voor de recreatieactiviteiten van de 

plaatselijke bevolking. Het INTERREG-programma probeert het grenseffect weg te 

werken en is hiertoe behulpzaam door de gebruiksmogelijkheden van het gebied 

beter beschikbaar te stellen voor het externe publiek. De toeristische sector is bo

vendien bij uitstek geschikt om duurzame werkgelegenheid te creëren. De culturele 

samenwerking bevordert dan weer de grensoverschrijdende mobiliteit, zorgt ervoor 

dat mensen de regio aan de andere kant van de grens beter leren kennen en brengt 

de specifieke kenmerken van elke regio onder de aandacht.

DOELSTELLINGEN

■ Het toeristische gebied structureren;

Het toeristische gebied promoten;

■ Het onthaal in en de bereikbaarheid van het toeristische gebied verbeteren;

■ De artistieke activiteit en de culturele vernieuwing in de euroregio stimuleren;

■ De opleiding en het transport van mensen in de euroregio bevorderen;

■ De kennis van het openbaar cultureel beleid in de euroregio ontwikkelen;

■ Euroregionale culturele managers opleiden.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 30,5 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan 

dit onderdeel toegewezen;

■ 58 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 71 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 27,9 miljoen euro.

RESULTATEN

■ 269 gezamenlijke toeristische producten werden ontwikkeld;

1.053 gezamenlijke promotiecampagnes werden gevoerd;

■ 66 partnerschapsovereenkomsten tussen toeristische organisaties werden gesloten;

■ 3.152 werknemers werden opgeleid;

■ 1.694 culturele evenementen werden georganiseerd;

■ 723 partnerschapovereenkomsten tussen culturele instanties werden gesloten.
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Maisons 
Folies
(2 fases)

Association Lille Horizon 2004 

105, Centre Euralille 

F-59 777 EURALILLE 

Tel.: 00 33 3 28 52 20 04 
E-mail: contact@lille2004.com

Partners | Beeldenstorm Courtrai (VL), Centre Culturel Transfrontalier 

de Mons (W), Maison de la Culture de Tournai (W), Stad Tournai (W),

Stad Lille (F), Stad Villeneuve d'Ascq (F), Stad Tourcoing (F),

Stad Roubaix (F), Stad Arras (F), Stad Cambrai (F),

Stad Dunkerque (F), Stad Maubeuge (F), Stad Calais (F),

Stad Lambersart (F), Stad Mons en Baroeul (F).

Totaal budget | € 4.193.820,00 waarvan € 1.682.528,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is het vormen van een actief grensoverschrij

dend netwerk van nieuwe cultuurplaatsen voor artistieke creatie en 

samenwerking, om op die manier de kunstuitwisselingen in het grensge

bied te ontwikkelen. Het netwerk wordt gevormd door dertien 'Maisons 

Folies'. Ze wisselen hun kennis en knowhow uit, hun artistieke en cultu

rele projecten ( kunstenaarsverblijven,...), hun communicatiemiddelen 

(gemeenschappelijke promotie) en hun financiële middelen (er wordt 

een fonds voor grensoverschrijdende productie opgericht).
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Programma voor netwerken en 
initiatieven inzake hedendaagse 
kunst

Borderline
(2 fases)

Musée des Arts Contemporains (MAC's) 
Rue Sainte-Louise, 82 

B-7301 HORNU 

Tel.: 00 32 65 61 38 50 

E-mail: info.macs@grand-hornu

Partner I Musée d'Art Moderne de Villeneuve d'Ascq (MAM) (F). 

Totaal budget | € 1.075.167,94 waarvan € 426.403,10 EFRO 

Website | www.mac-s.be

Doelstelling
Dit project beoogt de oprichting van een grensoverschrijdend centrum 

voor culturele ontwikkeling op het gebied van de beeldende kunsten ; 

een initiatief dat uitgaat van beide musea. De musea hebben voor een 

gezamenlijke aanpak gekozen, en dit op alle niveaus: een gemeen

schappelijk promotie- en communicatieplan, gezamenlijk uitgewerkte 

educatieve projecten, uitwisselen van wetenschappelijke gegevens en 

van tentoonstellingen. Alle diensten van beide instellingen worden bij 

het initiatief betrokken en er worden acties gevoerd die gericht zijn op 

de mensen die in de naaste omgeving van de musea wonen.

http://www.mac-s.be
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Netwerk van historische 
versterkte steden en plaatsen

Netwerk van 
Versterkte Steden
Fase 2

FR A N S -V L A A M S

Netwerk van historische 
versterkte steden en plaatsen

Netwerk van 
Versterkte Steden

Provinciehuis West-Vlaanderen, dienst Cultuur,

Koning Leopold lll-laan 41

B-8200 Brugge

Sophie Muyllaert

Tel.: 00 32 50 40 35 77

E-mail: sophie.muyllaert@west-vlaanderen.be

Partners I Syndicat Mixte de la Côte d'Opale (F), stad Ostende (VL), 

stad Menin (VL), stad Nieuwpoort (VL), stad Ypres (VL), VVV Lo-Reninge, 

Office de Tourisme de Bergues (F), O ffice de Tourisme de Cassei (F), stad 

Cravelines (F), stad Fume (VL)

Totaal budget | € 920 906,80 waarvan € 312 684,50 EFRO 

Website | www.fortifications.org

Provinciehuis West-Vlaanderen, dienst Cultuur,

Koning Leopold lll-laan 41

B-8200 Brugge

Sophie Muyllaert

Tel.: 00 32 50 40 35 77

E-mail: sophie.muyllaert@west-vlaanderen.be

Partners | Syndicat M ixte de la Côte d'Opale (F), stad Ypres (VL), stad 

Menin (VL), vzw CC De Steiger-Menen (VL), stad Nieuwpoort (VL), VVV 

Lo-Reninge, Domein Raversijde (VL), Stichting Vlaams Erfgoed vzw (VL), 

stad Fume (VL), stad Cassei (F)

Totaal budget | € 967 685,90 waarvan € 273 281,43 EFRO 

Website | www.fortifications.org

Doelstelling
Het Netwerk van Versterkte Steden is een samenwerking tussen 
negentien steden die door de geschiedenis met elkaar verbonden 

zijn en die hetzelfde doei nastreven: hun versterkt erfgoed bewa

ren en openstellen voor het publiek. Dankzij dit project konden di

verse versterkte plaatsen beter toegankelijk worden gemaakt voor 

het grote publiek en in het bijzonder voor personen met een be

perkte mobiliteit. Het thema 'versterkt erfgoed' werd ook gepromoot 

in het onderwijs: er werden schooluitwisselingen georganiseerd en 

lessen gegeven over de taal, geschiedenis en aardrijkskunde van 

de partners. Daarnaast heeft het project ICT-middelen ingezet om 

de bezoeken aan de versterkte steden aantrekkelijker te maken. Zo 

werd bijvoorbeeld gezocht naar het meest geschikte audiosysteem 
voor openluchtrondleidingen. Tot slot werden in en om elke stad 

een aantal wandelroutes gerealiseerd en werd een wandelgids ge

publiceerd.

Doelstelling
Tijdens deze tweede fase hebben de partners de toegankelijkheid 

van een aantal plaatsen verder verbeterd. Ze hebben zes wandel

tochten ontwikkeld voor het grote publiek. Westkans, een bureau 

voor toegankelijkheidsadvies, heeft geholpen om die wandelingen 

ook toegankelijk te maken voor personen met een handicap. De 

wandelpaden brengen de bezoekers langs versterkte kastelen, 

burchten en verdedigingstorens, die het bewogen verleden van 

deze grenssteden weer tot leven brengen. Elk parcours wordt be

schreven in een fraaie brochure met extra informatie voor rolstoelge

bruikers, gezinnen die met de kinderwagen op stap zijn of mensen 

die niet zo goed ter been zijn. Op enkele plaatsen werden speciale 

voorzieningen getroffen voor blinden en slechtzienden. Ook werd 

tijdens de tweede fase van het project de educatieve werking voor 

scholen versterkt. Een educatieve website werd ontwikkeld en di

verse klasactiviteiten worden aangeboden, bijvoorbeeld bezoeken 

aan het erfgoed in Oostende, Gravelines (Grevelingen) en Dover.
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FESTIVAL 
TRANSFOTO
GRAFIE

Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

Hôtel de Région -  Centre Rihour 

F-59555 LILLE CEDEX 

Tel.: 00 33 3 28 82 85 28 

E-mail: contact-lead@nordpasdecalais.fr

Partners I Fondation Marcei H icter(W ), Provinciebestuur West-Vlaan

deren (VL).

Totaal budget | € 1.158.056,00 waarvan € 529.214,00 EFRO 

Website | www.lead-network.org

Atelier Photo

18 rue Frémy

F- 59800 LILLE

Tel.: 00 33 3 20 05 29 29
E-mail: contact@transphotographiques.com

Partner | Stedelijke Musea Kortrijk (VL)

Totaal budget | € 263.995,00 waarvan € 97.200,00 EFRO

Doelstelling
Dankzij dit project konden de volgende doelstellingen verwezenlijkt 

worden: promoten van de fotografiekunst in het grensgebied en meer 

bepaald bij de inwoners van Rijsel en Kortrijk; nieuwe culturele acti

viteiten creëren voor het publiek in het grensgebied; de communicatie 

over het gebied ontwikkelen en bijdragen tot de uitstraling van dat ge

bied, en tot slot de toegang tot de cultuur voor iedereen bevorderen, 

aangezien alle activiteiten gratis zijn. Het project stimuleerde ook de 

netwerkvorming van culturele organisaties en de opstart van nieuwe 

projecten.

Doelstelling
Het project heeft ais doei een synergie tot stand te brengen tussen de 
grensoverschrijdende culturele initiatieven. Met het oog op de creatie 

van een platform werd het LEAD-netwerk opgericht. De projectpart

ners willen tevens de leden van het netwerk professionaliseren op het 

gebied van samenwerking (Europese samenwerking, particuliere sa

menwerking, enz.). Tot slot willen de projectpartners een schakelfunc

tie vervullen door informatie te verstrekken, uitwisselingen van 'best 

practices' mogelijk te maken en afzetmogelijkheden te creëren voor 

de culturele producten van de leden van het netwerk. Op die manier 

levert het project een bijdrage tot de cohesie binnen de euroregio.
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Linked Euroregion Arts Development

LEAD
(2 fases)
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DANS OP DE 
GRENZEN
(2 fases)

Association Danse à Lille

5 rue du Général Chanzy -  BP 30453

F- 59058 ROUBAIX Cedex 1

Tel.: 00 33 3 20 20 70 30

E-mail: administration@dansealille.com

Partners I Buda Kunstencentrum vzw- Courtrai (VL), Dans in Kortrijk 

(VL)

Totaal budget | € 1.380.625 waarvan € 534.610,00 EFRO

Doelstelling
Het gezamenlijk organiseren van kunstenaarsverblijven voor crea

tieve productie of onderzoek en een beter transport van het publiek 

tussen beide grensgebieden, zijn de belangrijkste doelstellingen van 

dit project. Om dat te bereiken worden gemeenschappelijke mani

festaties en festivals georganiseerd en worden coproducties gerea

liseerd. Om de verplaatsingen van het publiek te vergemakkelijken 
wordt een 'cocktailbus' ingezet en worden 'dansparcours' uitgestip

peld. In het kader van de samenwerking vinden regelmatig uitwisse

lingen plaats tussen de projectpartners.

La Rose des Vents -  Scène Nationale 

Boulevard Van Gogh -  BP 10153 

F-59653 Villeneuve d'Ascq 

Tel.: 00 33 20 61 96 90 

E-mail: Iarosedesvents2@wanadoo.fr

Partner | Maison de la Culture de Tournai (W). 

Totaal budget | €2.146.535,00 waarvan € 858.614,00 EFRO

Doelstelling
Beide projectpartners hebben besloten de handen in elkaar te slaan 

en hun culturele samenwerking uit te breiden, om op die manier de 

artistieke expressie en de toegang tot de cultuur voor iedereen in het 

grensgebied te stimuleren. Ze willen de publieksuitwisseling in het 

grensgebied bevorderen door middel van een gemeenschappelijk 

communicatiebeleid en door prioriteit te geven aan de creatie en de 

coproductie van kunstevenementen met een nationale en internatio

nale uitstraling (creatie van een festival, kunstenaarsverblijven, enz.).
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De jongerencultuur in West-Vlaande
ren en Noord-Frankrijk breekt uit!

Passpartout
Fase 2
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De jongerencultuur in West-Vlaande
ren en Noord-Frankrijk breekt uit!

Passpartout

De Kreun vzw 

Gullegemsesteenweg 1 

B-8501 Kortrijk 

Stijn Roggeman 

Tel.: 00 32 56 37 06 44 
E-mail: info@dekreun.be

De Kreun vzw

Gullegemsesteenweg 1

B-8501 Kortrijk

Piet Decoster
Tel.: 00 32 56 37 06 44

E-mail: info@dekreun.be

Partners | : Krak vzw (VL), Via Lactea (VL), RIF (F), IMAX (F), Cali 911 

(F), Usines à images (F), AN N O  '02 (VL), EKSPRIM (F).

Totaal budget | € 1.498.451,70 waarvan € 755.259 EFRO

Website | www.passpartout.net

Doelstelling
De partners van het project PassPartout hebben de jongerencultuur 

in de grensstreek een echte boost gegeven door een grensoverschrij

dend advies-, informatie- en promotienetwerk rond jongerencultuur 

op te zetten. Aan beide kanten van de grens werd een infopunt opge

richt waar jongeren elke dag van de week, ook in het weekend, te

recht kunnen met hun vragen over jongerencultuur. Verder werden 

verschillende acties ondernomen om jongeren en jongerengroepen 

te stimuleren om de stap over de grens te wagen. Tot slot zetten de 

projectpartners ook eigen artistieke producties op, zoals de grenso

verschrijdende fanfare 'Orchestre International du Vetex'.

Partners | Krak vzw (VL), Anno'02 vzw  (VL), Via Lactea vzw (VL),

RIF (F), Eksprim (F), Call911 (F), Usine à Images (F), IMAX (F)

Totaal budget | € 2.252.193 waarvan € 900.877,20 EFRO

Website | www.passpartout.net

Doelstelling
Tijdens de tweede fase van het project PassPartout werd op 

de ingeslagen weg verdergegaan. De projectpartners hebben 
diverse jongerencollectieven begeleid door hen o.a. advies te 

verstrekken op het gebied van administratie en technische on

dersteuning. Verder werden een aantal thematische workshops 

en bijeenkomsten georganiseerd rond het thema 'jongerencul

tuur in de grensstreek'. Tot slot werden grensoverschrijdende 

festivals en concerten op touw gezet waarin jongeren steeds 

centraal stonden, zoals het festival H ipHop Dayz, Festival 

Krakrock, Student Welcome Concert en Cultures équitables.
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AUDIOFRAMES
Fase 2

Beeldenstorm vzw

Dam kaai 7, B

B-8500 Kortrijk

W illy Malysse

Tel.: 00 32 56 52 82 36

E-mail: beeldenstorm@kortrijk.be

Partner | Kling Klang (F)

Totaal budget | € 285.850 waaran € 103.320 EFRO

Doelstelling
Audioframes exploreerde de wereld van beeld en geluid met ais cen

traal uitgangspunt de integratie van beeld en geluid in de openbare 

ruimte. Zo ontstond een kruising die zich op de grens van beeldende 

kunst, video en muziek beweegt. Dj's,musici, videokunstenaars en 

beeldende kunstenaars aan beide kanten van de grens hebben elkaar 

dankzij dit project gevonden op dit jongerenpodium. Hun geluidsin

stallaties werden aan het grote publiek gepresenteerd door middel van 

een openluchtparcours in een aantal steden van Noord-Frankrijk en 

West-Vlaanderen.
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Happy New Ears vzw

Broelkaai 1b

B-8500 Kortrijk

Joost Fonteyne

Tel.: 00 32 56 22 10 01

E-mail: info@budakortrijk.be

Partner | Kling Klang (F)

Totaal budget | € 642.940 waarvan € 241.376 EFRO

Doelstelling
De tweede fase van het project Audioframes was vooral gericht op 

de creatie van nieuwe, verrassende geluidsinstallaties. Ter afsluiting 

van het project publiceerden de partners het boek Audioframes 

2002-2007 -  zes jaar audiovisuele presentaties. Naast 48 fotopa

gina's bekijkt het boek het 'concept van de geluidskunst' ais kunst
vorm. Ook werd een overzicht gegeven van alle werken en van alle 

artiesten die hebben meegewerkt aan de realisatie van het project. 

Bij de publicatie is een cd gevoegd met auditief werk van Wim 

Lots, Aernoudt Jacobs & Thomas Smetryns.

mailto:beeldenstorm@kortrijk.be
mailto:info@budakortrijk.be


Foyer Culturel de Péruwelz 

Rue des Français, 59 

B-7600 Péruwelz 

Tel.: 00 33 69 45 42 48 

E-mail: centre.culturel.p@skynet.be

Partner I Le Boulon -  Espace Boris Vian (F).

Totaal budget | € 1.254.580,90 waarvan € 593.790,45 EFRO 

Website j http://users.online.be/centre.culturel.p/index.html

Doelstelling
Dit project heeft als doei om op termijn een grensoverschrijdend 

cultureel centrum te creëren. Het bijzondere van dat centrum is, dat 

het de essentie inhoudt van het culturele beleid aan beide kanten van 

de grens betreffende de toegankelijkheid van cultuur voor een zo 

breed mogelijk publiek. In dat kader worden twee evenementen van 

formaat georganiseerd: 'Les Turbulentes', een activiteit op het gebied 

van straatkunst, en 'Rencontres d'aventures', een feestelijke gebeurte

nis waarop diverse disciplines van de podiumkunsten in relatie tot de 

natuur gepresenteerd worden. Er worden een aantal gemeenschap

pelijke communicatiemiddelen ingezet (gezamenlijke ticketverkoop, 

gemeenschappelijk programma, enz.).

FRANS - W AALS

Les effronteries
(2 fases)

6 6 Erkenning van de kwaliteit 
van het gerealiseerde werk

\ :3g  ï «X

Jea^eLouis Langlais
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GRENSOVERSCHRIJDEND 
BAROKFESTIVAL 
SAINT-MICHEL/CHIMAY
(2 fases)

Intercommunale IDETA 

Rue Saint Jacques, 11 

B-7500 TOURNAI 

Tel.: 00 32 69 35 42 85 

E-mail: info@tournalsis.be

Partners | Conseil général du Nord (F), Toerisme Oost-Vlaanderen (VL), 

Intercommunale LEIEDAL (VL), Région flamande-Waterwegen 

en Zeekanaal (VL), Comité départemental du Tourisme de l'Aisne 

(F),Thiérache Développement (F), Maison du Tourisme de la Botte du 

Hainaut (W), Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports - 

Direction des voies hydrauliques (W), Communauté de Communes 

du Pays des Trois Rivières (F).

Totaal budget | € 3.266.239,00 waarvan € 1.384.588,00 EFRO 

Website I www.rando-nature.be

Doelstelling
Dit project beoogt de professionalisering van de sector van de rou

tegebonden recreatie. Om dat doei te bereiken stimuleert het project 

de verenigingen die op dat vlak actief zijn, verzorgt het het beheer van 

de routenetwerken en zorgt het voor een goede toeristische positio

nering van het betrokken gebied in de Euroregio. Dat gebeurt door 

het aantal bewegwijzerde routes en het aanbod op het vlak van rou

tegebonden recreatie uit te breiden, meer toeristen aan te trekken, 

de toeristische aanbiedingen en producten beter te structureren, de 

uitwisselingen en het grensoverschrijdende verkeer te bevorderen en 

door wandelfiches, kaarten en routebeschrijvingen uit te geven. Doelstelling
Dit project omvat de samenwerking tussen het festival van de 

abdij van Saint-Michel in Thiérache (Tierasse) en het festival en 

de internationale wedstrijd voor barokzang in Chimay. Beide 

festivals hebben de handen in elkaar geslagen en een gemeen

schappelijk communicatiebeleid uitgewerkt om de uitstraling 

en de bekendheid van hun manifestaties te vergroten. Door de 

netwerkvorming nemen de bezoekersaantallen en de publieks- 

uitwisselingen toe.

Les Amis du Site Abbatial de Saint-Michel en Thiérache

Place Rochefort, 36

F-02830 Saint-Michel

Tel.: 00 33 3 23 58 05 09

E-mail: festival-saint-michel@laposte.net

Partner I Le Château de Chimay (W).

Totaal budget | € 1.386.500,02 waarvan € 554.600,00 EFRO

mailto:info@tournalsis.be
http://www.rando-nature.be
mailto:festival-saint-michel@laposte.net
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Een geactualiseerde vraag om kennisbezit en 
kennisoverdracht (in wisselwerking) in musea/ 
sites (rond 'grens-culturele' thema's) te harmo
niseren en om die kennis toegankelijk te maken 
voor diverse groepen (publiek/professionals) uit 
de betrokken regio's.

Aan de grens: tabak, 
douane, fraude en tradities

4 4
Een grote wederzijdse 
deskundigheid

Vincent Verbrugge

Stad Wervik

Sint-Maartensplein 16

B-8940 Wervik

Vincent Verbrugge

Tel.: 00 32 56 30 01 01

E-mail: tabaksmuseum@wervik.be

Stad Wervik

Sint-Maartensplein 16

B-8940 Wervik

Vincent Verbrugge

Tel.: 00 32 56 30 01 01
E-mail: tabaksmuseum@wervik.be

Partners | Commune de Godewaersvelde (F), De Abeel vzw (VL). 

Totaal budget | € 879.149 waarvan € 351.657 EFRO 

Website | www.tabaksmuseum.be

Doelstelling
De drie projectpartners hebben via dit project een stuk gezamenlijke 

geschiedenis opnieuw tol leven gebracht, meer bepaald het stuk dat 

te maken heeft met (tabaks)smokkel en douane. Die zaken waren het 

gevolg van de aanwezigheid van de Frans-Belgische grens. Op de drie 
sites werden tentoonstellingen opgezet: het museum van het grensleven 

(Godewaersvelde), het Nationaal Tabaksmuseum (Wervik) en 

't Kommiezenkot (Abeele).

Er werd informatie uitgewisseld en de duiding werd geactualiseerd. 

Door middel van gezamenlijke promotie probeerden de projectpart

ners de bekendheid van de drie musea te verhogen en het aantal 

bezoekers van over de grens te vermeerderen.

Partner | Commune de Godewaersvelde (F)

Totaal budget | € 150.000 waarvan € 60.000 EFRO

Doelstelling
Flet betreft hier de tweede fase van het project 'Aan de grens'. De 

drie projectpartners hebben via dit project een stuk gezamenlij

ke geschiedenis opnieuw tot leven gebracht, meer bepaald het 

stuk dat te maken heeft met (tabaks)smokkel en douane. Die 

zaken waren het gevolg van de aanwezigheid van de Frans-Bel

gische grens.

De tweede fase zorgde voor een betere en gestructureerde 

profilering van de sites in het grensoverschrijdende cultuurtoe- 

ristische landschap van de regio Nord-Pas de Calais en West- 

Vlaanderen. Dat gebeurde door middel van professionalisering 

en promotie (gemeenschappelijke brochure, website, groeps- 

arrangementen).
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Grensoverschrijdend netwerk rond traditionele 
grensverschijnselen: douane, tabak, fraude en 
tradities. Een structurerende bijdrage tot de 
ontsluiting van het netwerk.

De grens voorbij: op zoek 
naar een authentiek 
grensgevoel
Fase 2

mailto:tabaksmuseum@wervik.be
mailto:tabaksmuseum@wervik.be
http://www.tabaksmuseum.be


F R A N S -V LA A M S
occ

01
èc
01
E
«s

HAPPY 
NEW EARS

Happy New Ears

Jan Persijnstraat 5, B

B-8500 Kortrijk

Joost Fonteyne
Tel.: 00 32 56 22 10 01

E-mail: joost@happynewears.be

Partner I Association KlingKlang (F).

Totaal budget | €281.111 waarvan € 107.320 EFRO

Doelstelling
In het kader van de geluidsfestivals 'Happy New Ears' en 'Les Chants 

Mécaniques' worden jonge muzikanten en ensembles begeleid om 

tot een kruisbestuiving te komen tussen nieuwe muziekvormen (met 

klanken) en visuele kunst. Om een publiek te vinden voor deze ge- 

luidskunst zochten de projectpartners naar nieuwe presentatievor

men, die deze vorm van kunst toegankelijker maken. Ze zijn daarin 

geslaagd door zich rechtstreeks tot de plaatselijke bevolking te wen
den, via thematische tentoonstellingen en de creatie van de 'Sonic 

Box', een geluidscabine die in openbare ruimtes wordt opgesteld.

DEULYS asbl 
Rue Beauchamp, 3 

B-7780 COMINES 

Tel.: 00 32 56 56 04 31 

E-mail: adl.comines@skynet.be

Partners I Office du tourisme de Comines Warneton (W), Centre 

Culturel de Comines Warneton (W), Commune de Wervik (VL), Stad 

Comines Warneton (W), Stad Wambrechies (F), Stad Comines France 

(F), Stad Armentières (F), Office du tourisme d'Armentières (F), Stad 

Steenwerk (F), Office du tourisme de Steenwerk (F), Stad Erquinghem -  

Lys (F), Stad Messines (VL), Stad Warneton (F), Stad Heuveland (VL), Stad 

Wervlcq Sud (F), Stad Nieppe (F) en La Péniche (W).

Totaal budget | € 60.000,00 waarvan € 30.000,00 EFRO

Doelstelling

100

Het doei van dit project is het opmaken van een stand van za

ken van de huidige en potentiële toeristische exploitatie van de 

thematiek van de Eerste Wereldoorlog door de verschillende ge

meenten die bij het project Deulys betrokken zijn. Die studie zal 

een algemene strategie vastleggen voor de ontwikkeling van het 

oorlogstoerisme rond de thematiek van de Eerste Wereldoorlog. 

Ze zal tevens een actieplan voorstellen om aan de behoeften van 

de toeristen te voldoen en daarbij rekening te houden met criteria 

van duurzame ontwikkeling.

DRIE PARTIJEN

Deulys

mailto:joost@happynewears.be
mailto:adl.comines@skynet.be


Office de Tourisme du Pays Sedanais

Place du Château

F-08200 Sedan

Tel.: 00 33 3 24 27 73 73

E-mail: tourisme@sedan-bouillon.com

Partner I Royal Syndicat d 'in itia tive de Bouillon (W).

Totaal budget | € 613.251,60 waarvan € 212.234,89 EFRO 

Website | www.sedan-bouillon.com
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GRENSOVERSCHRIJ
DEND MIDDELEEUWS 
FESTIVAL VAN SEDAN 
EN BOUILLON

Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse 

Rue Méhul, 29 

F-08600 CIVET 

Tel.: 00 33 3 24 41 50 90 

E-mail: s.renaux@ardennerivesdemeuse.com

Partner | Commune de Gedinne (W).

Totaal budget | € 674.852,09 waarvan € 269.940,84 EFRO 

Website | www.reseau-elfe.com

Doelstelling
Dit project heeft ais doei het historische en natuurerfgoed van het 

bosrijke gebied van Croix-Scaille aan weerskanten van de grens 

in te richten en te promoten. De projectpartners willen voor de 
toeristen en voor de lokale bevolking een grote, ononderbroken 

ruimte tot stand brengen, waar het aangenaam vertoeven is in de 

natuur. Er werden bewegwijzerde grensoverschrijdende wandelpa

den en educatieve activiteiten voor de kinderen gerealiseerd.

Doelstelling
Dit project heeft ais doei de toeristische bekendheid van het gebied 

rond de steden Bouillon en Sedan te vergroten. Om dat te bereiken 

voeren beide steden een gezamenlijk beleid dat gebaseerd is op het 

organiseren van evenementen. In de straten en in het kasteel van 

Bouillon worden animatieactiviteiten georganiseerd rond het thema 

van de Middeleeuwen. In Sedan treden daarnaast ook muziekgezel

schappen op en zijn er allerlei nieuwe shows en optredens te zien.

mailto:tourisme@sedan-bouillon.com
http://www.sedan-bouillon.com
mailto:s.renaux@ardennerivesdemeuse.com
http://www.reseau-elfe.com


Westtoer

Koning Albert I laan 120 

B-8200 Sint-Michiels (Bruges)

Stefaan Cheysen

Tel.: 00 32 50 30 55 00

E-mail: stefaan.gheysen@westtoer.be

Partners I Stad Courtrai (VL), VZW  In Flanders Fields Museum (VL), Stad 

Cassel (F), Commune de Noordpeene (F), Stad Watten (F)

Totaal budget | € 4.799.895,26 waarvan € 1.067.694,90 EFRO

Doelstelling
Het project 'Vlaanderen' ontwikkelde een duurzaam grensoverschrij

dend cultuurtoeristisch netwerk rond het gemeenschappelijk verleden 

van West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. Dankzij dit netwerk en de 

gemeenschappelijke promotie van vijf Vlaamse en Franse historische 

plaatsen en musea, die samen een toeristisch parcours vormen, kan 

aan de bewoners van de grensstreek en aan toeristen die van verder 

komen een sterk toeristisch product aangeboden worden. Blikvangers 

in dit project zijn onder meer het museum 1312 in Kortrijk en het 

'Maison de la Bataille' in Noordpeene.

FRANS-VLAAMS

Episodes uit de Vlaamse geschiedenis

VLAANDEREN

mo

mailto:stefaan.gheysen@westtoer.be
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LEIESTREEK

Partners I Toerisme Leiestreek (VL), Communes de Nieppe (F), Saint- 

Venant(F), Steenwerck(F), Merville (F), Sailiy sur la Lys (F), Erquighem 

sur la Lys (F), Halluin (F), Aire sur la Lys (F), Communauté de Commu

nes du Pays d'Heuchin (F), Communauté Artois-Lys (F) Zwevegem (VL), 

Alvegem(VL), Waregem(VL),Harelbeke(VL), Wervick(VL), Diksmuide (VL), 

Ingelmunster(VL), Wevelgem (VL),lzegem (VL), Menin (VL), Westtoer (VL), 

Province de Flandre occidentale (VL),VVV Dadizele (VL), VVV West- 

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad (VL).

Totaal budget | €3.892.780,01 waarvan € 1.439.390,75 EFRO

Association Lys sans frontières 

3335, rue de la Lys F- 62840 SAILLY SUR LA LYS

Valérie Grimbert 

Tel.: 00 33 3 21 25 10 68

E-mail: contact@lys-sans-frontieres.org

Doelstelling
Dit project wil een band tot stand brengen tussen de gemeenten van 

de Leievallei, van bron tot monding. Met dat doei werken de project

partners aan de validering van het culturele, industriële en toeristische 

erfgoed van de streek, promoten ze de toeristische troeven en het 

grensoverschrijdende natuurgebied, en streven ze ernaar de bevolking 

dichter bij elkaar te brengen. Dankzij dit project kon het imago van de 

streek verbeterd worden, werden in alle gemeenten Leiefeesten ge

houden, werden in Nord-Pas de Calais boottochten op de Leie geor

ganiseerd, werden, door middel van grensoverschrijdende 'Eductours' 

(excursies), de contacten tussen de partners aan beide kanten van de 

grens verder uitgebouwd en werden grensoverschrijdende toeristische 

producten gecreëerd.

Ook realiseerde het project voorzieningen en infrastructuur om het 

onthaal van de grensoverschrijdende toeristen te verbeteren: twee

talige bewegwijzering, meer grensoverschrijdende recreatieve routes 

langs de oevers van de Leie.
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LEIESTREEK
Fase 2

Partners | Toerisme Leiestreek vzw  (VL), Lys sans frontières (F), Ville 

d'Aire /  La Lys (F), Ville de Saint-Venant (F), Office de Tourisme de la Vallée 

de la Lys (F), Ville de Nieppe (F), Voies Navigables de France (F), Ville 

d'Erquinghem Lys (F), Ville d'Halluin (F), Communauté de Communes Ar

tois -  Lys (F), Communauté de Communes Flandre Lys (F), Ville de Fiefs (F), 

Ville d'Armentières (F), Commune d'Avelgem (VL), Ville de Waregem (VL), 

Commune de Zwevegem (VL), Commune de Wielsbeke (VL), VVV West- 

Vlaamse Scheldestreek (VL), Kortrijk Bruisende Stad vzw (VL), Commune 

de Deerlijk (VL), Westtoer apb (VL).

Totaal budget | € 3.780.320,36 waarvan € 1.227.460,42 EFRO

Website | www.toerisme-leiestreek.be 

www.lys-sans-frontieres.org

Doelstelling
Tijdens de tweede fase van het project Leiestreek werd het netwerk 

tussen alle grensoverschrijdende partijen, dat gevormd wordt door 

Lys sans Frontières en Toerisme Leiestreek, verder versterkt en uit

gebreid. Een groot aantal nieuwe gemeenten en plattelandsge

meenschappen hebben zich tijdens de tweede fase bij het netwerk 

aangesloten en dragen op die manier hun steentje bij om van de 

Leievallei een echte toeristische en recreatieve trekpleister te ma

ken over de hele lengte van de rivier, van bron tot monding.

Provincie West-Vlaanderen 

Leopold lll-laan 41 

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Koen Vanneste

Tel.: 00 32 56 24 99 97

E-mail: koen.vanneste@west-vlaanderen.be
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Ontmoeting rond wereldmuziek 
en hedendaagse muziek

TRANSEMUSIQUES

Maison de la Culture

Avenue des Frères Rimbaut, 2

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 25 30 70

E-mail: info@maisonculturetournai.com

Partner | Autour des Rythmes Actuel -  ARA (F).

Totaal budget | € 586.924,00 waarvan € 234.769,00 EFRO

Doelstelling
Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat er in de grensstreek 

enorm veel amateurmusici wonen, maar ook en vooral, dat het gebruik 

van percussie in elke muziekstijl erg in zwang is in de grenszone. Er 

worden acties gevoerd om het publiek te informeren, om de midde

len voor promotie, coördinatie en beheer van de culturele organisaties 

die bij het project betrokken zijn, te optimaliseren, en om de scholing 

en erkenning van de musici en andere performers te organiseren. Het 
project draagt ook bij tot de heropleving van een sterke gemeenschap

pelijke muzikale identiteit, die duidelijk aanwezig is bij de fanfares, har

monieën en zangverenigingen.

Westtoer (VL) 

Koning Albert l-laan 120 

B-8200 Brugge 

Hannelore Denolf 

Tel.: 00 32 50 30 55 72 

E-mail: hannelore.denolf@westtoer.be

Partners I Conseil Général du Nord (F) ¡.s.m. Comité Départemental 

du Tourisme du Nord (CDT), Toerisme Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 1 869 350,10 waarvan € 670 300,12 EFRO

Website | www.fietsen-wandelen.be

Doelstelling
Het project 'RANDO' heeft als doei het grensoverschrijdende ge

bied van West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk op te waarderen 

door de inrichtingen promotie van wandelroutes en wandelnetwer- 

ken, fiets- en mountainbikeroutes, ruiterroutes en -netwerken en 

grensoverschrijdende verblijfsarrangementen. Langs de routes en 

netwerken werden zowel aan Franse ais aan Vlaamse kant drieta

lige infoborden geplaatst die de recreant informatie bieden over de 

regio en de routes. Daarnaast werden diverse promotiemiddelen 

zoals websites, brochures en een grensoverschrijdende kaart ge

realiseerd en werden persmomenten georganiseerd. Dankzij het 

project Rando beschikt de recreant nu over een extra aanbod aan 

 routes en tochten.
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Opwaarderen, structureren en pro
moten van de grensoverschrijdende 
toeristische ruimte door 
routegebonden recreatie

RANDO

mailto:info@maisonculturetournai.com
mailto:hannelore.denolf@westtoer.be
http://www.fietsen-wandelen.be


Maison de la Culture 

Avenue des frères Rimbaut, 2 

B-7500 Tournai 

Tel.: 00 32 69 25 30 70 

E-mail: info@maisonculturetournai.com

Partner | Le Prato -  Théâtre international de quartier (F).

Totaal budget | € 1.611.350,00 waarvan € 644.540,00 EFRO

Doelstelling
Dit project steunt op de ervaring van de projectpartners op het ge

bied van circuskunst. Het w il een echte samenwerking tot stand 

te brengen die tot doei heeft de kunstexpressie te stimuleren en 

de toegang tot de cultuur te bevorderen. Om dat te bereiken wer

den de festivals 'Au rayon burlesque' en 'La piste aux espoirs' in 

een netwerk opgenomen, worden aan weerskanten van de grens 

circusvoorstellingen opgevoerd en wordt ondersteuning gegeven 

aan het vinden van en aan de opleiding van jonge talenten in de 

grensstreek.
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Over de circuskunsten

Circulons !

mailto:info@maisonculturetournai.com


Een betere kennis van 
het grondgebied en 
van degenen die er een 

elangrijke rol in spelen

Pierluigi Mormino
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Interregionaal netwerk voor de ver
spreiding van de wetenschappelijke, 
technische en industriële cultuur

RICSTI
(2 fases)

Pare d'Aventures Scientifiques (PASS) 

Rue de Mons, 3 

B-7080 Frameries 

Tel.: 00 32 65 61 21 60 

E-mail: pass@pass.be

Partners | Centre de Culture Scientifique de l'Université Libre 

de Bruxelles à Charleroi-Parentville (W), Jeunesses scientifique de 

B e lg ique -A th  (W), Université Catholique de Louvain (W), Le Bois 

du Cazier (W), Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (W), 

Université de Mons-Hainaut (W), Picardie Centre de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle (F), Planète Sciences Picardie (F), Centre 

International d'Etudes en Littérature de Jeunesse (F), Association du 

Centre Historique M inier (F), Centre culturel transfrontalier le Manège 

(F), Théâtre Le Phénix (F), Centre de culture scientifique sur la nature, 

l'alimentation et la santé (F) en Centre régional de promotion de la 

culture scientifique, technique et industrielle -  Forum des sciences (F).

Totaal budget | € 3.420.133,02 waarvan € 1.584.962,00 EFRO

Website | www.sclencestransfrontalieres.org

Doelstelling
Dit project w il bij de allerkleinsten belangstelling wekken voor 

de wetenschappen. Flet hanteert daartoe een multidisciplinaire 

aanpak met allerlei activiteiten, bijvoorbeeld tentoonstellingen, 

een website voor promotie en informatie, sensibiliseringsacties in 

scholen, Wetenschapscafés, een festival met robotexperimenten, 

een theaterfestival voor kinderen rond wetenschappelijke thema's 

en een actie waarbij jongeren kennis kunnen maken met weten
schappelijk onderzoek en burgerdebat.
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Studie over de toeristische 
heropleving van de kastelen 
van Sedan en Bouillon

Office de tourisme du Pays Sedanais 

Place du Chateau 

F-08200 Sedan 

Tel.: 00 33 3 24 27 73 73 

E-mail: tourisme@sedan-bouillon.com

Partner I Royal Syndicat d 'in itiative de Bouillon (W).

Totaal budget | € 95.725,00 waarvan € 32.820,00 EFRO

Website | www.sedan-bouillon.com

Doelstelling
Dit project bestaat uit een studie die tot doei heeft de acties te evalueren 

die beide kastelen ondernemen om zich aan te passen en te ontwik

kelen, om op die manier een samenhangend toeristisch aanbod uit te 

kunnen werken.

Stad Tournai

Rue Saint-Martin, 52

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 33 23 54
E-mail: catherine.vdb@tournai.be

Partners | Stad Ath (W), Stad Enghien (W), Syndicat 

d 'in itia tive de Lobbes (W), O ffice du Tourisme de Thuln (W),

Association Patrimoine Vivant de Château-Thierry (F), Stad Château- 

Thierry (F), Stad Condé sur l'Escaut (F), Stad Laon (F),

Stad Quesnoy (F) en O ffice du Tourisme de la Porte du Ftainaut 

de Saint-Amand-les-eaux (F).

Totaal budget | € 3.616.825,29 waarvan € 1.683.475,95 EFRO 

Website | www.euraphis.org

Doelstelling
De diverse partnersteden willen met dit project acties uitvoeren om 

hun erfgoed te herwaarderen. Op die manier willen ze hun activiteiten 

doen toenemen en het grensoverschrijdende toeristische aanbod ver

beteren. In de historische steden en centra worden allerlei animatieac- 

tiviteiten georganiseerd. Het project besteedt ook veel aandacht aan 

de professionalisering van de toeristische organisaties (opleiding van 

het personeel van de toeristische diensten, van gidsen, 'erfgoedan i ma

toren', enz.). Dankzij die gemeenschappelijke, grensoverschrijdende 

opleiding, zullen de mensen die in de toeristische sector werken beter 

op de hoogte zijn van de toeristische mogelijkheden van het bouwkun

dige en natuurlijke erfgoed van het gebied.
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Animatie van het Erfgoed van de His
torische Steden en Centra van 
de Euroregio

EURAPHIS
(2 fases)
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http://www.euraphis.org
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VERWANTEN

De Kortrijkse Schouwburg vzw

Schouwburgplein 14

B - 8500 KORTRIJK

Roos Desmet
Tel.: 00 32 56 23 98 50

E-mail: schouwburg@kortrijk.be

Partner | La Rose des Vents (F)

Totaal budget | € 495.770 waarvan € 190.308 EFRO
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De Kortrijkse Schouwburg vzw

Schouwburgplein 14

B - 8500 KORTRIJK

Roos Desmet

Tel.: 00 32 56 23 98 50

E-mail: schouwburg@kortrijk.be

Partner I La Rose des Vents (F)

Totaal budget | € 534.535 waarvan € 205.814 EFRO

Doelstelling
Met dit project rond moderne dans wensten De Kortrijkse Schouwburg 

en La Rose des Vents hun dansvoorstellingen toegankelijker te maken 

voor het grensoverschrijdende publiek. Om dat te bereiken creëerden ze 

onder meer een op maat gesneden systeem van busvervoer tussen beide 

instellingen, dat bij diverse performances van nationale en internationale 

dansers werd ingezet. Ter plaatse zorgde het onthaalpersoneel dan voor 

de opvang van het publiek in beide talen. Om naast het vaste publiek van 

beide cultuurhuizen ook een nieuw publiek aan te trekken (studenten, 

scholieren, kansarmen) hanteert het project een systeem van prijsreduc

ties en tai van andere stimulansen.

Doelstelling
Tijdens de tweede fase van het project 'Verwanten' werd het op 

maat gesneden systeem van busvervoer tussen de beide cultuur

huizen niet alleen ingezet voor het reguliere seizoensaanbod maar 

ook voor interessante kunstenaarsverblijven en coproducties van 

De Kortrijkse Schouwburg en La Rose des Vents. Beide culturele 

instellingen ondersteunden samen, door middel van kunstenaars

verblijven of coproducties, een aantal jonge kunstenaars, zoals 

David Flahaut, Lisbeth Cruwez, Lians Van den Broeck en Peeping 

Torn.

4 4
Ons artistiek en cultu
reel project

5 5
Didier Thibaut

mailto:schouwburg@kortrijk.be
mailto:schouwburg@kortrijk.be
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Stad Tourcoing 

Place V.Hassebroucq 

F-59200 Tourcoing 

Tel.: 00 33 3 59 63 43 43 

E-mail: jbarbieux@ville-tourcoing.fr

Partners | Stad Béthune (F)- Stad W ervik (VL).

Totaal budget | € 146.786,00 waarvan € 44.400,40 EFRO

Doelstelling
Flet doei van dit project is om tussen de projectpartners gezamen

lijke wetenschappelijke werkzaamheden rond een gemeenschap

pelijk thema op gang te brengen en te ontwikkelen. Daarnaast wil 

het project een breder publiek kennis laten maken met een stuk ge

meenschappelijke grensoverschrijdende geschiedenis. Dat gebeurt 

aan de hand van de tabaksplant en de daarmee samenhangende 

industrie.

De evenementen en tentoonstellingen van de projectpartners vul

len elkaar aan en vormen samen een grensoverschrijdend netwerk. 

Er werden communicatiedocumenten en publicaties in beide talen 

verspreid.
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Le Manège.Mons

Rue des Soeurs Noires, 4A

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 39 98 00

E-mail: mauro.delborrello@lemanege-mons.be

FRANS-WAALS

Gemeenschappelijk 
centrum voor grens
overschrijdende creatie 
en verspreiding

Partners | Art Zoyd 3 (F), le Manège-Scène Nationale Maubeuge (F) 

en le Phénix-Scène Nationale (F).

Totaal budget | € 5.075.373,00 waarvan € 1.671.876,00 EFRO 

Website | www.lemanege.com

Doelstelling
Liet doei van dit project bestaat uit het opzetten van gemeenschappe

lijke centra voor muziekproductie en -creatie (realisatie van coproduc

ties op het gebied van theater en muziek, organisatie van stages rond 

computerondersteunde muziek, oprichting van een grensoverschrij

dend comité voor muziek- en theaterprogrammering, organisatie van 

gemeenschappelijke kunstenaarsverblijven,enz.). Dankzij het project 

werden de centra 'Manège-Mons' en 'Manège-Maubeuge' opgericht, 

die heel nauw met elkaar samenwerken: ze werken met gemengde 

technische teams, realiseren gemeenschappelijke communicatiedra- 

gers, maken gebruik van een gemeenschappelijk materiaalpark en van 

een gemeenschappelijk elektronisch systeem voor kaartverkoop.

mailto:mauro.delborrello@lemanege-mons.be
http://www.lemanege.com
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Chimay /Thiérache

Grensoverschrijdend 
programma voor toeris
tische ontwikkeling Compagnie Jean-Marc Chotteau 

Boulevard Gambetta, 82 

F-59200 Tourcoing 

Tel.: 00 33 3 20 27 13 63 

E-mail: chotteau@free.fr

Thiérache Développement 

Rue du presbytère, 6 -  BP 48 

F-02260 LA CAPELLE 

Tel.: 00 33 3 23 97 52 23 
E-mail: contact@thierachedeveloppement.org

Partners I Stad Chimay (W), Commune de Momignies (W), Chimay 

Promotion (W), Virelles Nature (W), Maison du Tourisme de la Botte du 

Flainaut (W), Stad Hirson (F), Stad Saint-Michel de Thiérache (F) 

en Communauté de communes du Pays des Trois Rivières (F).

Totaal budget | € 5.402.755,00 waarvan € 2.430.887,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is om de sector van het toeristisch kort verblijf 

op duurzame wijze te ontwikkelen door de toeristische activiteiten en 

attracties een nieuwe impuls te geven, ze in een netwerk op te nemen 

en te professionaliseren en door animatieactiviteiten te organiseren. 

Dat gebeurt onder meer voor de Grensoverschrijdende Toeristische 

Route van de Vallei van de Oise. Het uiteindelijke doei is het uit

bouwen van een geïntegreerd toeristisch aanbod. Om dat te berei

ken worden grensoverschrijdende toeristische producten uitgewerkt 

en worden promotieacties opgezet om de verblijfsaccommodaties, 

het grensoverschrijdende onthaal, de 'highlights' van de regio en de 

streekproducten in de schijnwerpers te plaatsen.

Partner | Centre culturel de Mouscron (W).

Totaal budget | € 840.740,25 waarvan € 336.296,13 EFRO 

Website | www.lavirgule.com

Doelstelling
Dit project heeft ais doei een Grensoverschrijdend Centrum voor 

Theatercreatie op te richten voor de steden Moeskroen en Tourcoing: 

'La Virgule'. Afwisselend in beide steden worden gemeenschappelijke 

creaties met Belgische en Franse toneelspelers opgezet. Er is ook een 

gemeenschappelijke programmering en het publiek kan een grenso

verschrijdend abonnement kopen. Tot slot organiseert het Centrum 
debatten en workshops in scholen, om bij de jeugd belangstelling te 

wekken voor het theater en op die manier een nieuw publiek te werven.
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Duurzame ontwikkeling 
van het Grensoverschrij
dende Centrum voor 
Theatercreaties 
Moeskroen-Tourcoing
(2 fases)

m
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Les transfrontalières, 
cultureel seizoen
(2 fases)
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HET GEMEENSCHAP
PELIJKE GEHEUGEN 
VAN DE 20STE EEUW

Ville d'Hirson

Rue Charles de Gaulle, 80

F-02500 Hirson

Tel.: 00 33 3 23 58 38 88

E-mail: mairie@hirson.net

Partners | Centre Culturel Sudhaina de Chimay (W),

Stad Fourmies (F) en Association Nord Média (F).

Totaal budget | € 1.518.718,00 waarvan € 683.519,55 EFRO 

W ebsite | www.i-dacta.org

Doelstelling
Het doei van dit project is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk 

grensoverschrijdend cultureel seizoen door de middelen en de deskun
digheid van de projectpartners in synergie te brengen. De bevolking en 

de culturele actoren worden gesensibiliseerd voor de identiteit van hun 

regio; dat gebeurt via uitwisselingen van publiek en kunstenaars. Om de 

mobiliteit van het publiek te bevorderen worden pendeldiensten en een 

gemeenschappelijke kaartverkoop georganiseerd en worden de scholie

ren bij hun verplaatsingen begeleid. Het project organiseert ook grote 

culturele evenementen en probeert op die manier de grensstreek ook 

naar buiten toe te promoten.

La Coupole,

Centre d'histoire et de mémoire du Nord-Pas de Calais 

BP 284

F-62504 SAINT OMER

Tel.: 00 33 3 21 12 27 25
E-mail: jduquenne@lacoupole.com

Partner I : In Flanders Fields Museum - leper (VL).

Totaal budget | € 582.242,73 waarvan € 249.253,33 EFRO

Doelstelling
Dankzij dit project konden acties tot stand komen die van groot 

belang zijn voor de ontwikkeling van het oorlogstoerisme in de 

grensstreek. Er werd gezamenlijk geschiedkundig onderzoek ver

richt, dat uitmondde in de realisatie van toeristische routes, de zo

genaamde 'Wegen der Herinnering'. Ook werden grensoverschrij

dende educatieve acties ondernomen, waardoor de uitwisselingen 

tussen Franse en Belgische leerkrachten gestimuleerd werden. De 

projectpartners organiseerden persreizen om beide musea onder 

de aandacht van de media te brengen. Via 'éductours' (excursies) 

en personeelsuitwisselingen leerden de projectpartners elkaar be

ter kennen en leerden ze eikaars taal beter spreken en begrijpen.

mailto:mairie@hirson.net
http://www.i-dacta.org
mailto:jduquenne@lacoupole.com
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Couleur 
Chansons

Biennale de la Chanson française

Maison des Entrepreneurs

Rue de la réunion, 2

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 84 84 44

E-mail: couleur.chansons@skynet.be

Partners I Centre culturel Arc-en-Ciel (F), l'Institut Culturel de l'Université 

de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (F), la Chanson en lumière (F), le 

manège.mons (W) en het Centre Culturel Régional du Centre (W).

Totaal budget | € 1.170.348,97 waarvan € 468.139,57 EFRO

W ebsite  | www.labiennale.be

Doelstelling
Flet project wil ervoor zorgen dat kunstenaars uit de grensstreek opge

nomen worden in de reguliere programmering van de culturele centra 

die aan het project deelnemen. Ook wil het een nieuw publiek, en 

dan vooral de jongeren, kennis laten maken níet het Franstalige chan

son en hun belangstelling ervoor wekken. Tot slot wil het project een 

gemeenschappelijk repertoire van oude en hedendaagse chansons uit
bouwen en voorziet het daartoe in opleidingsacties. Het sensibiliseert 

de schoolgaande jeugd voor het chanson, organiseert talentenjachten, 

festivals, stages, workshops en kunstenaarsverblijven.

mailto:couleur.chansons@skynet.be
http://www.labiennale.be
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SMOKKELFESTIVAL

Commune d'Esquelbecq 

1, rue Gabriel Deblock 

F- 59470 ESQUELBECK 

Tel.: 00 33 3 28 65 85 65 

E-mail: mairie.esquelbecq@wanadoo.fr

Partner I Commune de Diksmuide (VL).

Totaal budget | € 485.360,00 waarvan € 158.834,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling is het aanhalen van de banden tussen beide ge
meenten en het ontwikkelen van een netwerk met de naburige gebie

den. Om dat te bereiken worden twee regionale centra opgericht, die 

een belangrijke toeristische functie zullen krijgen in de grensoverschrij

dende Westhoek. Er worden drie acties ondernomen: de realisatie van 

een klantvriendelijk bezoekerscentrum in Esquelbecq, het stimuleren 

van grensoverschrijdende culturele evenementen en feestelijkheden 

via uitwisselingen en gemeenschappelijke communicatie, en tot slot 

de tentoonstelling 'Parcours', met uitwisselingen tussen Belgische en 

Franse kunstenaars.

Association Revinoise d'Education et de Loisirs

Rue Jean Macé, 64

F-08500 Revin
Tel.: 00 33 3 24 40 20 91

E-mail: a.r.e.l@wanadoo.fr

Partner | Centre culturel Christian Colle (W).

Totaal budget | € 409.934,00 waarvan € 180.999,00 EFRO

Doelstelling
Flet doei van het project is het uitwerken van een cultureel aan

bod dat afgestemd is op de bevolking in de grensstreek. Er worden 

bijvoorbeeld creatie- en productieateliers georganiseerd, waarvan 

de resultaten gepresenteerd worden op het festival "rencontre". 

Ook wordt een videofestivai georganiseerd waarop regionale kwa- 

liteitsfilms getoond worden. Tot slot vermelden we nog het festival 

"Arts de la rue" met rondreizende voorstellingen, video en impro

visatie.
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Valideringsprogramma 
voor de grensoverschrij
dende Samber en 
haar omgeving

Comité régional de tourisme du Nord-Pas de Calais

Place Mendès France, 6 - BP 99

F-59028 Lille Cedex
Tel.: 00 33 3 20 14 57 57

E-mail: contact@crt-nordpasdecalais.fr

Thiérache Développement 

Rue du presbytère, 6 -  BP 48 
F-02260 LA CAPELLE 

Tel.: 00 33 3 23 97 22 95 

E-mail: contact@thierachedeveloppement.org

Partners I Intercommunale ICRETEC (W), Pays d'Accueil Touristique de 

l'Avesnois (F), Agglomération Maubeuge -Val de Sambre (F), Communauté 

de Communes Sambre Avesnois (F) en Commune de Landrecies (F).

Totaal budget | € 1.722.570,00 waarvan € 861.285,00 EFRO

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het uitwerken van een geïn

tegreerd grensoverschrijdend toeristisch aanbod rond de Samber, dat 

zich kan positioneren op de Noord-Europese markt van het toerisme 

en de vrije tijd. De projectacties houden onder meer de volgende 

zaken in: strategiestudies, vaiidering van de onthaalvoorzieningen, 

uitbouw van de bewegwijzering, beheren, creëren en valideren van 

educatieve en recreatieve routes. Er wordt promotie gemaakt op het 

internet en er wordt een mediaplan opgesteld.

Partners I Voies Navigables de France (F) et Fédération 

du Tourisme de la Province de Flainaut (W).

Totaal budget | € 1.080.917,00 waarvan € 454.993,00 EFRO

Website | www.larueeversleau.fr

Doelstelling
Dit project beoogt de ontwikkeling van een aantrekkelijk en kwa

litatief hoogstaand riviertoerisme. Dit doei wordt bereikt door de 

mensen die in die sector werken te professionaliseren en door een 

systeem voor kwaliteitsbewaking in te voeren. Het einddoel is een 

algemene stijging van het riviertoerisme en het ontwikkelen van een 

aantrekkelijk toeristisch imago rond het grensoverschrijdende rivie

rennetwerk.
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O ntw ikke ling  en prom otie 
van het grensoverschrijdende 
riviertoerisme

De stormloop 
naar het water
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THEMA 6 
Plattelandsontwikkeling

Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Interreg III

CONTEXT

Met het thema ' plattelandsontwikkeling' w il het INTERREG lll-programma France- 

Wallonie-Vlaanderen de initiatieven op dit vlak ondersteunen in het perspectief van 

de duurzame ontwikkeling van het grensgebied. De initiatieven moeten een aanvul

ling zijn op de andere Europese programma's die gericht zijn op de landbouwsector 

en het landbouwbeleid.

DOELSTELLINGEN

■ De aantrekkelijkheid van de landbouw herstellen;
Een milieuvriendelijke landbouw bevorderen;

■ Kwaliteit in de landbouw bevorderen;

■ De sociale initiatieven op het platteland ondersteunen;

■ Plattelandsdorpen nieuw leven inblazen.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 4,1 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 15 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget: 8,5 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 3,7 miljoen euro.

RESULTATEN

■ 7.387 organisaties op het platteland kregen bijstand in het kader van het programma;

47 kwaliteitsproducten werden ondersteund in het kader van het programma.
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Grensoverschrijdend 
fruiterfgoed en 
biodiversiteit

Espaces Naturels Régionaux du Nord-Pas de Calais 

Centre Régional de Ressources Génétiques 

Ferme du Héron -  Chemin de la Ferme Lenglet 

F-59650 Villeneuve d'Ascq 

Tel.: 00 33 3 20 67 03 51 

E-mail: crrg@enr-lille.com

Partner J : Centre wallon de Recherches Agronomiques (W).

Totaal budget | € 428.340,00 waarvan € 214.170,00 EFRO 

Website | interreg3.cra.wallonie.be

Doelstelling
Veel producenten zijn momenteel op zoek naar nieuwe fruitsoor- 

ten om het marktaanbod te diversifiëren. Ze willen de consument 

vruchten aanbieden die niet alleen beter smaken, maar ook op mi

lieuvriendelijke wijze geproduceerd worden, met gebruikmaking van 

minder gewasbeschermingsmiddelen. Beide projectpartners werken 

samen en wisselen kennis uit om de grensoverschrijdende fruitsec

tor nieuw leven in te blazen. Ze proberen daarbij nieuwe methodes 

uit om interessante oude fruitsoorten op de markt te brengen.
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Ontwikkeling van een grens
overschrijdende geïntegreerde 
groenteproductie

Vlaanderen en Nord- 
Ras de Calais: de 
groentetuin van Europa

Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt 

Oost-Vlaanderen (PCG)

Karreweg 6 

1 B-9770 Kruishoutem

Luc de Reycke 

Tel.: 00 32 9 381 86 99
E-mail: luc.de.reycke@proefcentrum-kruishoutem.be

Partners I West-Vlaamse Proeftuin voor Industriële Groenten 

(WPIG) (VL), Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (FREDON) (F).

Totaal budget | € 304.662,50 waarvan € 121.865 EFRO 

Website | www.interreg-jade.com

Doelstelling
Via onderzoek op geselecteerde proefvelden kon de teelttechnische 

kennis op het gebied van geïntegreerde biologische groenteteelt en 

gewasbescherming verbeterd worden.

De resultaten van het onderzoek werden gebundeld in technische f i

ches. Die werden via het gespecialiseerde informatieblad 'JADE-info' 

bezorgd aan de bijna 2.000 producenten in de regio die lid zijn van 

het netwerk van de projectpartners. Voor andere geïnteresseerden 

werd een website ontwikkeld waarop alle informatie geraadpleegd 

kan worden. Daarnaast organiseerden de projectpartners producen

tenbijeenkomsten en ontmoetingen tussen ingenieurs en technici van 

de projectpartners, zowel op proefvelden ais in pilootbedrijven.

HAINAUT DEVELOPPEMENT

Boulevard Initialis, 22

B-7000 Mons

Tel.: 00 32 65 34 26 22

E-mail: hubert.brismee@hainaut.be

Partners I Association W allonne de l'Elevage (W), UPRA Blanc-Bleu 

(F), Faculté Agronomique de Gembloux (W), Institut de l'Elevage, (F), 

Gènes diffusion (F).

Totaal budget | € 1.130.448,67 waarvan € 520.562,87 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei een testprogramma uit te werken en toe te 

passen voor het kruisen van het Wit-Blauwe vleesras met het Holstein- 

melkras. EHet is de bedoeling om stieren van het Wit-Blauwe ras te 

selecteren die genetisch geschikt zijn voor kruising, zowel vanuit het 

oogpunt van de voortplanting ais van de vleesproductie. Ook wordt 

onderzoek verricht naar de economische rendabiliteit van de kalveren 

die voortkomen uit de kruising in melkbedrijven van beide regio's.
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Kruising van het W it-B la u w e  ras met 
het Holste in-ras

CTBBH
(2 fases)
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Bevorderen van schoolbezoeken 
aan educatieve boerderijen
Uitbouw en ondersteuning 
van landbouweducatieve 
netwerken
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Bevorderen van schoolbezoeken 
aan educatieve boerderijen

Uitbouw en ondersteuning 
van landbouweducatieve 
netwerken (Fase 2)

West-Vlaams Agrarisch vormingsinstituut vzw (VL)

Wavi vzw, leperseweg 87 
B-8800 Beitem-Rumbeke 

Nele Dejonckheere 

Tel.: 00 32 51 51 93 50

E-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be 

Partner I Ass. Savoir Vert (F).

Totaal budget | € 606 387,99 waarvan € 242 276,72 EFRO 

Website | www.onthaalopdeboerderij.be

Doelstelling
Nord/Pas-de-Calais en West-Vlaanderen zijn allebei regio's waarin de 

landbouwsector een belangrijke plaats inneemt. De landbouwers van 

beide gebieden zijn zich ervan bewust dat hun beroep van wezenlijk 

belang is voor de samenleving, maar ze beseffen ook dat hun beroep 

steeds minder bekend en minder bemind is. Om die evolutie tegen te 

gaan, stimuleert het project klasbezoeken aan actieve boerderijen. Beide 

verenigingen wisselen hun ervaringen uit. De landbouwers zien hoe hun 

collega's aan de andere kant van de grens de klasbezoeken aanpakken 

en omgekeerd. Naast het uitwisselen van ervaringen werken beide ver

enigingen gezamenlijk promotiestrategieën uiten verzamelen en realise

ren ze didactisch materiaal (o.a een fototheek). De projectpartners orga

niseerden ook 33 vormingsmomenten rond thema's ais het omgaan met 

groepen, promotie, uitleg over de netwerken, toegankelijkheid, veilig

heid, enz. Tot slot wordt ook de kwaliteit van de bezoeken nagegaan.

West-Vlaams Agrarisch vormingsinstituut vzw (VL)

Wavi vzw, leperseweg 87 

B-8800 Beitem-Rumbeke 

Nele Dejonckheere 

Tel.: 00 32 51 51 93 50

E-mail: landbouweducatie@west-vlaanderen.be 

Partner ¡ Ass. Savoir Vert (F).

Totaal budget | € 275 000,00 waarvan € 110 000,00 EFRO 

Website | www.onthaalopdeboerderij.be

Doelstelling
Naast het uitwisselen van ervaringen, hebben de partners in deze 

tweede fase voornamelijk aan de verankering van het netwerk 

gewerkt. Dat gebeurde aan de hand van nieuwsbrieven, vormings

momenten voor landbouwers en leerkrachten, een 'boerderijkoffer', 

deelname aan beurzen, enz. Tijdens de verankeringsfase lag de 

klemtoon op de verbetering van de kwaliteit van de schoolbezoe

ken. Dat werd onder meer bereikt door gezamenlijk het handboek 
aan te passen, begeleiding op maat te organiseren en het engage

ment van het netwerk te versterken. Dankzij dat engagement komen 

de educatieve boerderijen aan beide kanten van de grens met elkaar 

in contact en kunnen ze heel wat van elkaar leren.
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Stimulering van de grensover
schrijdende populierenteelt

TRANSPOP
Centre Agronomique de Recherches

Appliquées du Hainaut

Rue Paul Pastur, 11

B-7800 ATH

Tel.: 00 32 68 26 46 50

E-mail: info@carah.be

Partner I Centre Régional de la Propriété Forestière Nord/Pas-de-Calais/ 

Picardie (F).

Totaal budget | € 773 082,91 waarvan € 309 233,16 EFRO

Website | www.carah.be/ExperimentationRechercheEtEssais/Sylvi- 

culture.htm

Doelstelling
De hoofddoelstelling van dit project is het uitbouwen van een grenso
verschrijdend netwerk van percelen voor proefnemingen met nieuwe 

populierenvariëteiten en voor observatie van minder bekende varië

teiten die al in de handel te verkrijgen zijn. Hierbij komen nog an

dere aspecten, zoals voorlichtingsacties, uitwisselen van gegevens en 

methodes voor de inventarisering van de populieraanplantingen en 

follow-up van gevallen van bladroest. Bij alle acties wordt rekening ge

houden met de randvoorwaarden op milieugebied.

Groupement des Agriculteurs biologiques

du Nord-Pas de Calais

Z.l. Le Paradis
F-59133 PHALEMPIN

Tel.: 00 33 3 20 32 25 35

E-mall: info@gabnor.org

Partners I Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt (VL), 

Centre technique pour le développement de l'agriculture et de l'horticu l

ture biologiques (W), Fédération Régionale de Défense contre les Ennemis 

de la Culture (F), Chambre Régionale d'Agriculture du Nord-Pas de 

Calais (F), Centre d'Etudes pour le développement d'une agriculture plus 

autonome et solidaire (F), Service Régional de la protection des végétaux 

(F), Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Flainaut (W) en 

Centre de Recherche agronomique de Cembloux (W).

Totaal budget | € 1 497 532,00 waarvan € 599 011,90 EFRO

Doelstelling
Het project heeft als doei de ontwikkeling van de biologische land

bouw in de drie betrokken regio's te bevorderen door gebruik te 

maken van de ervaring van elke projectpartner. Om dat te bereiken 

worden grensoverschrijdende strategieën opgezet, meer bepaald voor 

de ontwikkeling van de biologische landbouw die bestemd is voor 

industriële verwerking. Het uiteindelijke doei is het verspreiden van 

referenties over akkerbouw en groenteteelt in de biologische land
bouw, om op die manier de duurzaamheid van de productiesyste

men te verbeteren.

DRIE PARTIJEN

Validering van de grensover
schrijdende ervaring 
inzake biologische ïandbom

VETAB
(2 fases)
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NOVACRI

Maison des Agriculteurs 

Zone d'Activités 

F-59230 SARS ET ROSIERES 

Tel.: 00 33 3 27 09 19 29 
E-mail: novagri@nordnet.fr

Partners | Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne (F), Accueil 

Champêtre en Wallonie (W), Chambre d'Agriculture des Ardennes (F), 

Provincie West-VIaanderen (VL).

Totaal budget | € 2.157.730,00 waarvan € 969.010,00 EFRO 

Website | www.agri-tourisme.org

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en verbeteren van 

het beheer en de promotie van het hoevetoerisme in het perspectief 

van duurzame ontwikkeling. De projectpartners w illen op die manier 

de dienstverlening aan de landbouwers verbeteren, de diversificatie 

van de landbouwactiviteiten stimuleren en het imago van de multi

functionele landbouw opwaarderen.

Centre d'Essais Horticoles de Wallonie 

Chemin des Serres, 14 

B-7802 Ormeignies 

Tel.: 00 32 68 28 11 60 

E-mail: cehw@cehw.be

Partner I Dynamique Horticole des Hauts de France (F).

Totaal budget | € 848.238,92 waarvan € 406.658,46 EFRO 

Website | www.walhorti.com/html/pbi.htm l

Doelstelling
De doelstelling van dit project is het creëren van een grensover

schrijdend platform rond de geïntegreerde biologische bescherming 

in de sierteelt. De acties zijn gebaseerd op een gemeenschappelijke 

database voor tuinders. Die database bevat de strategieën die naarge

lang de plaatselijke omstandigheden gebruikt kunnen worden in het 

kader van de geïntegreerde biologische gewasbescherming. Daarbij 

wordt gepoogd de kosten zo laag mogelijk te houden. Om de 'best 

practices' in dat vakgebied te ontwikkelen, voorziet het project in 

opleiding voor de mensen die in de sector werken en zorgt het voor 

informatieverspreiding en kennisoverdracht bij de producenten.

FRANS - WAALS
WD

'C
12im

QJ

èc
QJ

E
rsiS)

Geïntegreerde biologische 
bescherming in sierteelten
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(2 fases)
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Grensoverschrijdende samenwerking 
inzake advies aan de melkveehouderij 
over duurzaamheid: verbeteren van de 
levensduur van het melkvee

Duurzame 
melkveehouderij
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Grensoverschrijdende samenwerking 
inzake advies aan de melkveehouderij 
over duurzaamheid: verbeteren van de 
levensduur van het melkvee

Duurzame 
melkveehouderij
Fase 2

Varkens KI West-Vlaanderen,

POVLT afdeling veeteelt (vzw Pivai) (VL)

Pivai vzw, leperseweg 87 

B-8800 Rumbeke-Beitem 

Eddy Decaestecker 

Tel.: 00 32 51 27 33 86

E-mail: eddy.decaestecker@west-vlaanderen.be 

Partner | Contrôle laitier du Nord (F)

Totaal budget | € 306 360,00 waarvan € 153 180,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doei de levensduur en de productiviteit van de 

melkkoeien in Nord en in West-Vlaanderen te verbeteren. In de eerste 

fase werd vooral gewerkt aan het verzamelen van gegevens over het 

gewicht, de voeding en de vruchtbaarheid van de koeien. Ook werden 

ervaringsuitwisselingen georganiseerd om op die manier de Belgische en 

de Franse melkveehouders met elkaar in contact te brengen. Aan beide 
kanten van de grens wordt via maandelijkse nieuwsbrieven en informa

tiebijeenkomsten een goede communicatie over de melkveehouderij 

onderhouden.

Varkens KI West-Vlaanderen,

POVLT afdeling veeteelt (vzw Pivai) (VL)

Pivai vzw, leperseweg 87 

B-8800 Rumbeke-Beitem 

Eddy Decaestecker 

Tel.: 00 32 51 27 33 86

E-mail: eddy.decaestecker@west-vlaanderen.be 

Partner I Contrôle laitier du Nord (F)

Totaal budget | € 200 000,00 waarvan € 80 000,00 EFRO

Doelstelling
De tweede fase is gericht op de verbetering van de graslandex- 

ploitatie en op de optimalisatie van de stikstofbemesting. In dat 

kader werden diverse metingen van de grasgroei verricht. Ook or

ganiseerden de projectpartners drie bijeenkomsten van deskundi

gen op het vlak van bemesting en stikstofbemesting, waarin kennis 

werd uitgewisseld over graslandexploitatie en over de optimalisatie 

van de stikstofbemesting. Daarnaast b lijft ook bewustmaking een 

vaste waarde binnen het project. Iedere maand wordt een nieuws

brief verstuurd naar geïnteresseerde melkveehouders en er werden 

een aantal studiereizen georganiseerd.
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Interreg II

CONTEXT

Een aantal gebieden in de samenwerkingszone vertonen een geografische, land

schappelijke of economische continuïteit over de grens heen. Het INTERREG III- 

programma France-Wallonie-Vlaanderen stimuleert het onderlinge overleg en kan 

van deze gebieden één groot samenhangend geheel maken, zodat een gezamenlijke, 

geïntegreerde ruimtelijke ordening mogelijk wordt. Het programma biedt tevens een 

ideale gelegenheid om kennis en ervaring ter zake uit te wisselen.

DOELSTELLINGEN

■ Een territoriale aanpak van de ruimtelijke ordening bewerkstelligen;
» Een permanent grensoverschrijdend overleg op het gebied van transport organiseren.

FINANCIËLE GEGEVENS

■ 2,2 % van de Europese financiële middelen van het Interreg-programma werden aan dit 

onderdeel toegewezen;

■ 9 projecten werden ondersteund;

■ Totaal budget; 5 miljoen euro;

■ Medefinanciering door de Europese Commissie via het EFRO (Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling): 2 miljoen euro.

RESULTATEN

■ 25 studies over de ruimtelijke ordening van het grensoverschrijdende gebied;

■ 21 instrumenten voor planologie;

■ 48 proefacties.
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Conseil Régional Champagne-Ardenne 

Direction des Infrastructures et des Transports 

Hôtel de Région 5, rue de Jéricho 

F-51037 Chalons-en-Champagne Cedex 

Tel.: 00 33 3 26 70 31 83 

E-mail: blefort@cr-champagne-ardenne.fr

Partner | Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports - MET (W). 

Totaal budget | € 280.000,00 waarvan € 140.000,00 EFRO

Doelstelling
Het doei van dit project is een objectief beeld te geven van het ontwik- 

kelingspotentieel dat de heropening van spoorlijn 154 tussen Civet en 

Dinant teweeg zou kunnen brengen in de grensoverschrijdende zone. 

Met dit project w il men nagaan of die verbinding een structurerend 

element is dat noodzakelijk is voor de heropbloei van de grensover

schrijdende relaties en of ze economische activiteiten zal genereren. 

De heropening van de lijn is veel meer dan alleen maar het herstel van 

een verbinding tussen de steden Givet en Dinant.

Het is een spoorwegverbinding op drie niveaus, die de lokale, regio

nale en internationale ontsluiting moet bevorderen.
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Haalbaarheidsstudie voor een spoorweg
verbinding tussen Givet (F) en Dinant (B) 
ais structurerende as voor de grensover
schrijdende betrekkingen tussen regio's en 
internationale betrekkingen tussen landen
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De stadsontwikkeling goed onderzoeken 
en de duurzame ontwikkeling garanderen
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Realisatie van een G rensoverschrij
dend Geografisch Inform atiesysteem

Grensover
schrijdende GIS

Provincie West-Vlaanderen

Koning Leopold lll-laan 41, B-8200 Sint-Andries

Pieter Lahousse

Tel.: 00 32 50 40 34 71

E-mail: Pieter.Lahousse@west-vlaanderen.be

Partners [ West-Vlaamse intercommunale (wvi) (VL), Agence d'Urba- 

nisme et de Développement de la Région Flandre Dunkerque (AGUR) (F)

Totaal budget | € 644.411 waarvan € 322.205,50 EFRO

Website | www.gogis.eu

Espace Environnement

Rue de Montigny, 29

B-6000 Charleroi

Tel.: 00 32 71 300 300

E-mail: info@espace-environnement.be

Partners | Agence de Développement et d'Urbanisme de la Sambre 

(F), Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Lille 

(F).

Totaal budget | € 1.270.830,00 waarvan € 635.415,00 EFRO

Doelstelling
Dit project (afgekort 'GoGIS') bestaat uit twee grote onderdelen: ener

zijds de realisatie van een grensoverschrijdende sociaal-economische 

atlas, anderzijds een gezamenlijk online geo-loket over de beschik

bare bedrijventerreinen in de regio. De atlas vergelijkt de sociaal-eco

nomische situatie van de provincie West-Vlaanderen met die van de 

Côte d'Opale aan de hand van gegevens en illustraties over de econo

mische bedrijvigheid, de werkgelegenheid, de demografie en het toe

risme. Het geo-loket van de bedrijventerreinen brengt een groot deel 

van de aanwezige en beschikbare bedrijventerreinen in het betrokken 

gebied in kaart. Alle gegevens staan op de website van het project.

Doelstelling
Met ais uitgangspunt dat er in het gebied van de Samber een 

bewust waargenomen gemeenschappelijke grensoverschrij

dende realiteit bestaat, wilden de projectpartners de culturele 

identiteit (in de brede zin van het woord) van de grensoverschrij

dende Sambervallei versterken via de gezamenlijke validering 

van de stedelijke centra in het gebied. Die strategie is gebaseerd 

op de medewerking van alle betrokken actoren (politici, ambte
naren, bevolking) en ze heeft een duurzame stadsontwikkeling 

tot doei.
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RUIMTELIJKE ORDENING IN 
DE VLAAMSE HEUVELS
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Informatie en com m unicatie  in de Frans-Belgische 
Eurometropool om verder te bouwen op de resulta
ten van het project 'G rootstad' en om een nieuwe, 
gemeenschappelijke k ijk  te krijgen op het grenso
verschrijdende grondgebied

Een andere kijk
Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière (COPIT)

Rue de l'Echauffourée, 1

B-7700 Mouscron

Tel.: 00 32 56 56 13 56

E-mail: info@copit-gpci.org

Totaal budget j € 145.000,00 waarvan € 58.000,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft ais doei informatie te verstrekken en communicatie 

op gang te brengen in de Frans-Belgische Eurometropool, om op die 

manier verder te bouwen op de resultaten van het project 'Grootstad'. 

De COPIT-GPCI hoopt daardoor een bijdrage te leveren aan het onts

taan van een nieuwe gemeenschappelijke kijk op het grensoverschrij

dende gebied. Voor de communicatie wordt vooral gebruik gemaakt 

van thematische verslagen en van een nieuw ontwikkelde grenso

verschrijdende website.

Commune de Saint-Jans-Cappel

Mairie- Chemin Haut -  F-59270 SAINT-JANS-CAPPEL

Tel.: 00 33 3 28 50 38 50

E-mail: dhallynck@saintjanscappel.net

Partners I Commune de Boeschèpe (F) Commune de Heuvelland (VL). 

Totaal budget | € 1.544.761,10 waarvan € 443.471,59 EFRO

Doelstelling
Het gebied van de Vlaamse Heuvels vormtéén homogene en grens

overschrijdende fysieke, geschiedkundige en culturele eenheid.

Het doei van dit project is de harmonieuze ontwikkeling van dit ge

bied in zijn geheel. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van i 

het leefklimaat ais om het valideren van het menselijke erfgoed, het 

creëren van natuurverbindingsgebieden en het bevorderen van de 

samenwerking tussen de bevolking.

Er werden ervaringen uitgewisseld over het verbeteren van het leef

klimaat en het beperken van de overlast die het gevolg is van het 

grensoverschrijdende doorgaande verkeer. Ook werden de plan

nen voor de validering van de recreatieve routes aan beide kanten 

van de grens op elkaar afgestemd.
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Conférence Permanente Intercommunale Transfrontalière

Rue de l'Echauffourée, 1 

B-7700 Mouscron 

Tel.: 00 32 56 56 13 56 

E-mail: info@copit-gpci.org

Partners | IDETA (W), IEC (W), Lille Métropole Communauté Urbaine (F), 

Intercommunale Leiedal (VL), West-VIaamse Intercommunale (VL).

Totaal budget | € 286.460,00 waarvan € 114.584,00 EFRO

Doelstelling
De v ijf intercommunales van de Frans-Belgische metropool die zijn 

verenigd binnen de COPIT-GPCI, beschikken allemaal over belangrijke 

bevoegdheden op het gebied van de productie, het aanbod en het 

beheer van bedrijventerreinen. Ftet project Emulation stelt zich tot doei 

de kennis en knowhow van alle partners te bundelen om op die manier 

de initiatieven te optimaliseren die op het grondgebied van de Frans- 

Belgische metropool rond deze thematiek genomen worden.

DRIE PARTIJEN

Emulation
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Agence d'Urbanisme et de Développement de la 

Région Flandre-Dunkerque 

38, quai des hollandais 

F- 59140 DUNKERQUE 

Tel.: 00 33 3 28 58 06 30 

E-mail: agur@agur-dunkerque.org

FRANS - VLAAMS

GRENSOVERSCHRIJDEND PLATFORM 
WEST-VLAANDEREN/ 
FLANDRE-DUNKERQUE-COTE D'OPALE

Partners I Communauté Urbaine de Dunkerque (F) -  Pays des Moulins de 

Flandre (F)- Provincie West-Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 248.852,60 waarvan € 99.941,04 EFRO

Doelstelling
Het project w il de samenwerking in de grensregio structureren. Met 

dat doei werden diverse instanties opgericht (Permanente Conferentie, 

technisch comité, thematische werkgroepen). Daarnaast wil het pro

ject de partners met elkaar in contact brengen (via een denk-, actie- en 

overlegkader), de grensoverschrijdende informatie verbeteren (aan de 

hand van een specifieke communicatiestrategie) en een geschikte juri

dische vorm vinden voor deze grensoverschrijdende samenwerking.
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van het erfgoed
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DE PERMANENTE GRENSOVERSCHRIJ
DENDE CONFERENTIE ZU ID -HENE- 
GO UW EN/THIÉRACHE ONTWIKKELEN  
EN BEHEREN

Hainaut Développement

Bd Initialis, 22

B-7000 MONS
Tel.: 00 32 65 34 25 00

E-mail: hainaut.developpement@hainaut.be

Partner | Thiérache Développement (F).

Totaal budget | € 596.000,00 waarvan € 298.000,00 EFRO 

Website | www.terresdethierache-hainaut.com

Doelstelling
Het doei van dit project is om, na een volledige analyse van het ge

bied, een strategisch ontwikkelingsplan voor de grensoverschrijdende 

zone Thiérache (Tierasse) op te stellen. Er wordt een gemeenschap

pelijk Visitekaartje' van de streek ontworpen en dat beeld wordt ver

volgens uitgedragen door het grensoverschrijdend communicatieplat- 

form, bijvoorbeeld ter gelegenheid van vakbeurzen. Op die manier 

wordt de knowhow die in het gebied aanwezig is, gevalideerd. Tot 

slot wordt ook een vademecum uitgegeven van de lokale en regionale 

actoren en van de economische netwerken die bij de economische 

samenwerking betrokken zijn.

Ville de Comines-France 

Hôtel de Ville 

Grand Place - BP59 

F-59559 Comines Cedex 

Tel.: 00 33 3 20 14 58 40 

E-mail: lcormier@ville-comines.fr

Partner I Comines-Warneton (W).

Totaal budget | € 278.380,24 waarvan € 86.352,09 EFRO

Doelstelling
Aanvankelijk w ilde de stad Comines (Komen-Frankrijk) haar 

bestaande patrimonium beschermen door het te exploiteren ais 

een Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager (ZPPAUP; beschermd gebied met een architecturaal, 

stedelijk en landschappelijk erfgoed). Door het grensoverschrij

dende karakter van de stad is dit middel evenwel zinloos ais 

het alleen beperkt b lijft tot de Franse zijde van de grens. Het 

onderzoek dat uitgevoerd werd in het kader van dit project 

omvat een diagnose van het erfgoed in het grensoverschrij

dende territorium evenals gemeenschappelijke aanbevelin

gen voor Comines (Komen-Frankrijk) en Comines-Warneton 

(Komen-Waasten) met het oog op een harmonisering van de 

landschappen en de ruimtelijke ordening in de grenszone.
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