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OVER HET PROGRAMMA
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is één van de programma’s voor Europese 
Territoriale Samenwerking. Het programma kwam tot stand op basis van de ambitie 
om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: 
de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-
Vlaanderen in België.

€ 170.000.000 

Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende 
samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie

Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de kmo’s

Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd 
beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in 
de grensregio’s

37%

16%

27%

20%

De programmastrategie is gebaseerd op de Europa 2020-strategie voor een slimme, 
duurzame en inclusieve groei – het referentiekader van de streefdoelen die de Europese 
Unie tegen 2020 wil bereiken. Gedurende deze periode legt de Europese Commissie de 
nadruk op vijf hoofdprioriteiten: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, klimaatverandering en hernieuwbare 
energie.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft de Europese Commissie een budget van 351,8 
miljard euro vastgelegd om te investeren in de Europese regio’s en lidstaten. Voor de 
Europese Territoriale Samenwerking is een totaalbedrag van 10,1 miljard euro toegezegd, 
waarvan 170 miljoen voor het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.
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CONTEXT



De kernmissie van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is om grensoverschrijdende 
projecten te verenigen en te ondersteunen die tot doel hebben om een antwoord te 
bieden op de gemeenschappelijke, regionale uitdagingen van deze vijf regio’s. 

Voor het programmagebied werden

• Versterken van de inspanningen op vlak van onderzoek/ontwikkeling en innovatie;

• De KMO’s begeleiden bij hun ontwikkeling en markttoegang bij hun internationale 

activiteiten, in het bijzonder aan de andere kant van de grens;

• De grensoverschrijdende hulpbronnen beschermen en bewaren in het bijzonder 

ten aanzien van de natuurlijke en technologische risico’s;

• De valorisatie van het grensoverschrijdende patrimonium;

• Ondersteunen van de territoriale samenhang en van de jobcreatie in de 

grensoverschrijdende woon- en werkgebieden;

• Het ontwikkelen en bestendigen van een grensoverschrijdend dienstenaanbod 

voor de bevolking op sociaal en gezondheidsvlak.

Klik hier om meer te weten over de programmaprioriteiten.

Voor het samenwerkingsgebied wordt een 
50% door het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), 55% voor de 
projectenportefeuilles.

HET JAAR 2018 IN VOGELVLUCHT
In 2018 schakelde de uitwerking van het programma een versnelling hoger. In 
het voorbije jaar focusten de activiteiten zich voornamelijk op de volgende vier 
werkgebieden:

• de opvolging van de uitwerking bij de goedgekeurde projecten;
• de selectie van projecten ingediend tijdens de derde projectoproep ;
• de selectie van microprojecten bij de derde oproep voor microprojecten;
• de organisatie van het jaarlijkse programma-evenement.

 1. DE OPVOLGING VAN DE UITWERKING BIJ DE GOEDGEKEURDE  
     PROJECTEN

De 135 goedgekeurde projecten worden nauwgezet opgevolgd tijdens de halfjaarlijkse 
Begeleidingscomités waaraan alle projectpartners, het Technisch team en de 
vertegenwoordigers van de Partnerautoriteiten van het Programma deelnemen.

De Begeleidingscomités bieden de kans om op basis van de samenvatting van het 
project in het halfjaarlijkse activiteitenrapport en van de uitgavenstaat van het voorbije 
semester, de grensoverschrijdende stand van zaken van het project te beoordelen 
en goed te keuren. Verder kan men op die manier ook kijken naar de opvolging van 
de projectindicatoren; naar de werkelijke, grensoverschrijdende uitwerking; en naar 
de vertaling van de grensoverschrijdende resultaten naar de betrokken regio’s en/
of doelgroepen toe. De Begeleidingscomités geven de projectpartners tot slot ook 
advies en de nodige begeleiding; keuren de grote en kleine projectwijzigingen goed; 
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wijzen de projectpartners op de communautaire regels; en keuren de aanvragen 
voor verplaatsingen buiten het gebied goed.

aanleiding tot de verwerking van 760 schuldvorderingen en de betaling van 103 
geconsolideerde schuldvorderingen. 

2. DE DERDE PROJECTOPROEP              

De projectoproepen binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen 
verlopen in twee fases : eerst en vooral de indiening van een projectconcept. 
Wanneer het projectconcept geselecteerd wordt door de Stuurgroep van het 
Programma, worden de projectpartners gevraagd om vervolgens een project in 
te dienen.

De derde oproep voor projectconcepten werd op 28 februari 2018 afgerond. 
Er werden 37 projectconcepten ingediend en ontvankelijk verklaard. Van de 27 
projectconcepten die voor de tweede fase van de projectoproep geselecteerd 
werden, . Na een evaluatie 
door de Technische bijstand en de Partnerautoriteiten van het Programma 
werden 15 projecten goedgekeurd. Eind 2018 werden er trouwens nog steeds 
10 projecten geanalyseerd.

Het Programma heeft in 2018 dus niet minder dan 135 projecten geselecteerd 
voor een totale kost van ongeveer 293 miljoen euro.

Hier vindt u de budgettaire verdeling van de projecten van de 3de oproep per 
prioriteit: 
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3. DE DERDE OPROEP VOOR MICROPROJECTEN              

Het Programma ondersteunt ook microprojecten. De microprojecten kunnen 
gedurende maximum 18 maanden rekenen op een subsidie van maximum 

ernaar om lokale grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tot stand te 
brengen binnen het thema milieu (prioriteit 3) en sociale samenhang (prioriteit 4).

Na de twee eerste oproepen voor microprojecten vervoegden 21 microprojecten 
de rangen van het Programma.

In 2018 werden er na de derde oproep voor microprojecten 39 microprojecten 
ingediend. Na de evaluatie- en selectieprocedure werden er 22 microprojecten 
goedgekeurd en 17 microprojecten verworpen.

Eind 2018 werden er dus 43 microprojecten geselecteerd die samen een EFRO-
bijdrage van 1.262.299 € vertegenwoordigen. De verdeling over de prioriteiten 
heen ziet er als volgt uit:

4. DE ORGANISATIE VAN HET JAARLIJKSE PROGRAMMA-EVENEMENT

Op donderdag 13 december 2018 tekenden in Namen 250 mensen present 
voor het jaarlijkse evenement van het Interreg-programma France-Wallonie-
Vlaanderen. 

In 2018 werd het evenement een beetje anders opgevat… Er werd namelijk een 
« pitching » wedstrijd georganiseerd rond « Mijn project in 180 seconden ». Het 
Programma liet zich hierbij inspireren door het bekende concept “Mijn stelling 
in 180 seconden” en bood de projectpartners de kans om hun project op het 
podium voor te stellen in 180 seconden.

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
8



Na een oproep naar alle begunstigden toe, selecteerde het Programma zestien 
projecten. Vervolgens namen een vijftigtal projectpartners in aanloop naar het 

expert.

Naast een trofee en fantastische herinneringen bood het Programma de vier 
winnende projecten (TERAFOOD, Bâti C2, Feel Wood en KIDSHEARTS) ook de 
samenstelling van een video aan door een communicatiebureau.

Zin om dit (opnieuw) te zien? Benieuwd hoe de kandidaten presteerden? Zin om 
zelf te pitchen? Hier vindt u de PowerPoint terug van de opleiding rond pitching, 
de video met de 5 regels voor een goede pitch, de video van de aftermovie van het 
evenement en tot slot ook de video’s van de 16 gepitchte projecten.

U kan de foto’s van het evenement hier bekijken.

Klik me!
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PRIORITEIT 1
VERBETEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING OP HET VLAK VAN ONDERZOEK EN INNOVATIE

TERAFOOD
« COMPACTE, GOEDKOPE TERAHERTZ-SENSOR VOOR DE KWALITEITSCONTROLE 

BIJ VOEDINGSPRODUCTEN »

Algemene doelstelling 

Ontwikkelen van een slimme microchip die de versheid van verpakte voedingsproducten 
in real time controleert.

Samenvatting

Voedselbederf en –verspilling zijn een grensoverschrijdend probleem. Vandaag de 
dag zien we dat binnen de waardeketen van de producten (productie, verwerking, 
distributie en consumptie) meer dan 50% van de verspilling voorkomt tijdens de 
verwerkingsfase, vooral bij verpakte voedingswaren. Om de integriteit van de 
producten in de productielijnen na te gaan, worden er iedere dag willekeurige stalen 
genomen en geopend. Op basis van statistieken verkrijgt de industrie dus informatie 
over de volledige productie maar moeten ze ook verschillende verpakkingen 
beschadigen. Deze methode is destructief, leidt tot heel veel verspilling en haalt de 
uiterste houdbaarheidsdatum van perfect gezonde voedingsmiddelen naar beneden. 
De oplossing zou eruit bestaan om elke verpakking systematisch te analyseren met 
een niet-destructieve methode. 

Het project TERAFOOD streeft er daarom naar om een compacte sensor te creëren 
waarmee de biochemische samenstelling in de verpakking gemeten kan worden en 
de levensduur van de voeding op die manier individueel gecontroleerd kan worden.

Stand van zaken

Tot op vandaag werd de basis gelegd om de productie en de typering van de eerste 
generatie sensorprototypes te lanceren.
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INZOOMEN OP ENKELE GOEDGEKEURDE PROJECTEN 

Hieronder vindt u de huidige stand van zaken bij enkele projecten die het Programma 
ondersteunt en die een prijs in wacht mochten slepen tijdens de wedstrijd « Mijn 
project in 180 seconden ».



Als deel van de valorisatie van het project richtte Food2Know een industriële en 
sectoriele adviesraad op waarin Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië evenwichtig 
vertegenwoordigd zijn. Deze raad bestaat momenteel uit negen leden die zich 
vooral focussen op de praktische aspecten van de intelligente voedselverpakkingen 
en op de behoeften van de consumenten. De adviesraad kwam al twee keer samen.

Op wetenschappelijk vlak hebben de microbiologen van het LFMFP Lab in Gent 
en de experts van het LPCA in Duinkerke samen aangetoond dat twee heel 

verschillende technieken voor de analyse van de lucht in de verpakking 
(in dit geval bij Atlantische zalm), nl. geavanceerde precieze 

massaspectroscopie die echter nogal kostelijk is, en eenvoudige 
Terahertz-absorptiespectroscopie, leiden tot quasi identieke 
meetresultaten bij de  (VOS).

De verschillende VOS en hun concentraties bij voedselbederf 
werden vervolgens onderworpen aan een doorgedreven chemische 

analyse.

Verder werken de partners samen om het concept van de sensor te optimaliseren, 
rekening houdend met de beperkingen bij het productieproces. Dit concept is enig 
in zijn soort door de combinatie van de compactheid en de extreme gevoeligheid. 
De partners werken momenteel dan ook aan de indiening van een octrooi om dit 
unieke idee van TERAFOOD te beschermen. Vmicro, UGENT en CNRS staan samen 
in voor de uitvinding.

VMicro stond in voor alle nodige kalibratiestappen tijdens het productieproces van 
de sensor. Bij aanvang van het vierde semester zijn de eerste prototypes klaar om 
getest te worden.

Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs zonder inkomsten: 2.013.200,78 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 964.089,70 €
Privé: 0 €

: 66.497,48 €

 01/01/2017 – 31/12/2020

Contactpersoon
Matthias Vanwolleghem (Onderzoeksmedewerker CNRS)
mathias.vanwolleghem@iemn.univ-lille1.fr

Meer info
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Algemene doelstelling

Bevorderen van het bio-ecologisch bouwen door het gebruik van ecologische en 
hernieuwbare materialen uit korte ketens aan te moedigen.

Samenvatting

In de grensstreek bestaan er reeds plaatselijke productiecircuits voor bio-ecologische 
materialen, maar hun gebruik blijft nogal beperkt, vooral bij de bouw van openbare 
gebouwen in Wallonië.

Het project Bâti C2 streeft ernaar om de toepassing van bio-ecologische materialen 
aan te moedigen door te zorgen voor de nodige theoretische en praktische 
ondersteuning bij ondernemingen in de bouwsector. Ze doen dit door de vraag 
ernaar aan te moedigen bij publieke overheden en particulieren; door de mensen 
op het terrein en de bouwheren met elkaar in contact te brengen; en door te zorgen 
voor een betere zichtbaarheid voor de duurzame bouwsector. 

Stand van zaken

De website van het project staat centraal bij de projectcommunicatie: www.batiC2.eu. 
De rubriek « Kaart » bulkt van de informatie die nuttig kan zijn voor de verschillende 
ondernemingen en hun begeleiders. Hierbij wordt eerst en vooral geluisterd naar 
de bezorgdheden van de Belgische en Franse bedrijfsleiders en naar de behoeften 
van hun afzetmarkten. Verder proberen de projectpartners, dankzij de ervaring 
opgedaan tijdens het project, oplossingen aan te reiken voor problemen waarmee 
de bedrijfsleiders vaak geconfronteerd worden en hen te helpen om ook even over 
de grens te gaan kijken.

PRIORITEIT 2
VERSTERKEN VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE 
CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE KMO’S 

BÂTI C2

« GRENSOVERSCHRIJDEND ECONOMISCH CENTRUM VOOR DE 
VALORISATIE EN UITBOUW VAN DE KORTE KETENS BIJ HET BIO-
ECOLOGISCH BOUWEN  »
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De innovatieprijzen en –awards 
die sinds de start van het project 
uitgereikt worden, zorgen 
ervoor dat best practices meer 
ruchtbaarheid krijgen en een 
bron van inspiratie vormen voor 
bedrijven langs weerszijden van 
de grens die hun business rond 
bio-ecologische materialen in korte 
ketens wensen uit te bouwen.

Dankzij verschillende gezamenlijke 
initiatieven, zoals o.a. werfbezoeken, 
krijgen de professionals uit de bouwsector meer 
zicht op de laatste technieken, kunnen ze zich laten inspireren en reële werven 
analyseren. Hierbij is het uiterst belangrijk dat de verschillende professionals 
elkaar beter leren zodat ze op een constructieve manier informatie met elkaar 
kunnen uitwisselen.

Verder zorgt de deelname aan tal van beurzen (zoals de groepsstand tijdens de 
beurs Bois & Habitat) ervoor dat de bedrijven van naderbij kennis maken met hun 
potentiële klanten of voorschrijvers; hen helpen om in te spelen op de vraag naar 
bio-ecologische materialen is dan ook uitermate belangrijk.

Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs zonder inkomsten: 2.078.851,32 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.039.425,13 €

Privé: 0 €
: 540.064,40 €

 01/04/2016 – 31/12/2019

Contactpersoon
Laura Moretti (Projectbeheerder)
lmo@bep.be 

Meer info 

ke 
n, 
e bouwsector meer 

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
8



Algemene doelstelling van de 
projectenportefeuille

Inspelen op de problemen en verwachtingen die leven binnen de verschillende 
schakels van de grensoverschrijdende houtverwerkingsindustrie, van de aanplanting 
tot het afgewerkte product.

Samenvatting van de projectenportefeuille

De projectenportefeuille « Feel Wood » streeft naar de interregionale valorisatie van 
de houtverwerkingsindustrie en de ontsluiting van de houtstromen. Hout is inderdaad 
een plaatselijke natuurlijke bron die in de grensstreek overvloedig aanwezig is en die 
zowel op ecologisch, economisch, als maatschappelijk vlak tal van voordelen biedt. 
Door bomen en hagen opnieuw in het landschap te integreren, worden de bodems 
beter beschermd, wordt de vruchtbaarheid opgekrikt, wordt de biodiversiteit 
bevorderd, wordt het water gezuiverd, vormt er zich een extra bescherming tegen 
overstromingen en verbetert de leefomgeving van de plaatselijke bewoners.

De algemene doelstelling van de projectenportefeuille « Feel Wood » bestaat 
daarom uit de ontwikkeling van alle schakels binnen de houtverwerkingsindustrie 
in het Franse, Waalse en Vlaamse deelgebied. Hierbij kunnen de stakeholders uit de 
upstream (boseigenaren en exploitanten) en de downstream (primaire producenten, 
remanufacturingbedrijven, aannemers, installateurs,…) samenwerken rond de drie 
voornaamste prioriteiten:

• werkgelegenheid in de korte ketens;

• inzetten op en valoriseren van de plaatselijke soorten;

• beschermen van het milieu en streven naar duurzame ontwikkeling.

Deze projectenportefeuille is samengesteld uit de projecten Forêt Pro Bos, Trans 
Agro Forest, ProFilWood en FormaWood en het koepelproject Feel Wood dat alle 
uitgewerkte acties moet coördineren en dat moet communiceren over de algemene 
resultaten van deze acties. De 22 partnerinstellingen brengen hun expertise en 
competentie samen met de ambitie om de industrie over de grenzen heen te kunnen 

valoriseren, van de aanplanting tot het afgewerkte product.

PRIORITEIT 3
BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET MILIEU DOOR 
EEN GEÏNTEGREERD BEHEER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
HULPBRONNEN

FEEL WOOD

« INTERREGIONALE VALORISATIE VAN DE HOUTVERWERKINGSINDUSTRIE 

EN ONTSLUITING VAN DE HOUTSTROMEN »
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Stand van zaken

Sinds de start van de projectenportefeuille op 1 oktober 2016 

werden de volgende prioriteiten samen door de partners 

uitgewerkt.

Het koepelproject Feel Wood

• Opstarten van de vijf websites van de projecten

• Opmaken van de papieren communicatiemiddelen voor elk 

project

• Organiseren van het lanceringsevenement van de 

projectenportefeuille

• …

• Uitwerken van een tijdschrift met de titel « I Wood Know »

• Opstellen van een stand van zaken bij 193 bedrijven die instaan 

voor de primaire productie en remanufacturing

• Publiceren van drie documenten waarin gewezen wordt op het 

gebruik van regionale houtsoorten

• Uitdenken van de eerste editie van de « I Wood Build » 

-prijsuitreiking voor realisaties met regionale houtsoorten 

• Opstarten van de projectoproep « I Wood Innovate »

• Opstarten van de oproep voor het indienen van voorstellen « I 

Wood Create »

• ...

Het project FormaWood

• Opstellen van het overzicht met de bestaande opleidingen en 

beschikbare didactische tools

• Analyseren van de leerervaringen van architecten, 

ingenieurs-architecten en bouwkundige ingenieurs tijdens de 

basisopleiding

• Evalueren van de opleidingsbehoeften bij de professionals

• Organiseren van vijf dagen met theoretische opleidingen rond 

akoestiek en twee testdagen als vooruitblik op de uitwerking 

van de praktische opleiding rond “houten gevelbekleding”

• Opstarten van een ondersteuningscel voor de bouwheren 

die instaat voor de begeleiding van de openbare en private 

voorschrijvers bij hun houtbouwprojecten

• ...

Het project Trans Agro Forest

• Uitwerken en uittesten van formulieren voor landbouwers en 

van technische tools voor bosbouwdiagnose

• Organiseren van het eerste grensoverschrijdende comité van 

experts

• Organiseren van communicatie-acties bij de landbouwers

• Opstarten en onderhouden van een demoperceel voor 

bosbouw

• Maken van video’s

• ...

Forêt Pro Bos

FormaWood

Feel Wood

ProFilWood

Trans Agro Forest

FormaWood

Feel Wood
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Het project Forêt Pro Bos

• Opstellen van een diagnose en evaluatie voor de regio met de knelpunten waarmee de 

stakeholders uit de houtverwerkingsindustrie geconfronteerd worden

• Uitwerken van een mappingtool om de kennis over de houtbronnen te verbeteren

• Organiseren van 13 evenementen waarbij de eigenaars aangemoedigd worden om 

opnieuw aan te planten

• Ter beschikking stellen van een onestopshop voor gepersonaliseerd advies voor 

eigenaars bij aanplantingsprojecten (120 eigenaars zijn hierbij betrokken en 97 ha werden 

aangeplant)

• Uitwerken van een brochure voor nieuwe eigenaars rond het beheer van hun bospercelen

• Opstarten van opleidings- en informatieacties (meer dan 1500 eigenaars en landbouwers 

nemen hieraan deel)

• ...

 

Projectleider van de projectenportefeuille

Projectpartners van de projectenportefeuille

Budget van de projectenportefeuille
Totale kostprijs zonder inkomsten: 8.058.199,71 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 4.432.009,72 €

Privé:  0 €
: 2.185.680.03 €

Looptijd van de projectenportefeuille : 01/10/2016 – 31/12/2019

Contactpersoon
Clément Messias (Stafmedewerker Europese projecten)

Meer info 
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Algemene doelstelling

De doelstelling van het project KIDSHEARTS bestaat uit de uitbouw van een afdeling 
voor Franse pasgeborenen en kinderen met hartafwijkingen aan het CHRU de Lille.

Samenvatting

De prevalentie van hartafwijkingen is 8 per 1.000 geboorten in Europa. Hierbij moet 
60% van de kinderen een chirurgische ingreep ondergaan, meestal binnen enkele 
dagen of tijdens hun eerste levensjaar. In de grensstreek France-Wallonie-Vlaanderen 
vertegenwoordigen de patiënten die in aanmerking komen voor hartchirurgie een 
potentieel van 260 kinderen en pasgeborenen per jaar. Deze chirurgische ingrepen 
vereisen zeer gespecialiseerde expertise. Tot op heden heeft het CHU de Lille geen 
toestemming om pediatrische hartchirurgie uit te voeren, waardoor de kinderen en 
hun familie naar Parijs of Brussel moeten gaan en dit vaak in een kritieke toestand. Het 

deze mensen verbeteren door tegen 2020 een activiteit pediatrische hartchirurgie uit 
te werken.

Dankzij haar historische samenwerking met de Cliniques Universitaires de Saint Luc 
(CUSL), associeert het CHU de Lille zich met één van de drie Belgische nationale en 
internationale referentiecentra voor pediatrische cardiologie om de vorming van de 
zorgverleners op te starten zodat ze het vereiste niveau van deskundigheid bereiken. 
De opleiding behelst 28 Franse artsen en 48 Franse paramedici die samen met hun 
Belgische collega’s zullen instaan voor de zorg van patiënten, waaronder ook Franse 
patiënten, die voor de duur van het project doorverwezen zullen worden naar de 
CUSL. Beide instellingen hebben ook de bedoeling om samen een Europees expertise- 
en onderzoekscentrum voor aangeboren hartafwijkingen op te richten. 

Stand van zaken

Sinds de start van het project KIDSHEARTS op 1 april 2018 nam de projectleider, CHU 
de Lille, samen met de projectpartner, Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles, 
het initiatief voor verschillende acties: de aansturings- en opvolgingsmodaliteiten voor 

KIDSHEARTS 

« UITBOUWEN VAN PEDIATRISCHE HARTCHIRURGIE AAN HET CHRU 

DE LILLE »

PRIORITEIT 4
BEVORDEREN VAN DE SAMENHANG EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
IDENTITEIT IN DE GRENSREGIO’S 
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de projecten werden bepaald, en de teams van beide instellingen wisselen op heel 
regelmatige basis informatie met elkaar uit. De indicatoren worden ook cijfermatig 
opgevolgd.

De Franse patiënten opgevolgd door het CHU de Lille hebben voortaan de mogelijkheid 
om zich te laten opereren in de Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles. De 
Rijselse en Brusselse teams zijn ondertussen gestart met de gemeenschappelijke 
bepaling van hun opleidingsbehoeften en de planning voor het medische en 
paramedische personeel van het CHU de Lille. De opleidingen in Brussel gingen 
ondertussen al van start voor de twee Rijselse hartchirurgen.

Wat de communicatie betreft, organiseerden het CHU de Lille en de CUSL op 25 juni 
2018 hun lanceringsevenement waarop de partners en de teams present tekenden 
in Brussel.

Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs zonder inkomsten: 2.552.789,32 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.276.394,66 €

Privé: 0 €
: 124.428,09 €

Looptijd: 01/04/2018 – 31/1/2021

Contactpersoon
Loïc Berthelot (Directeur de pôle)
loic.berthelot@chru-lille.fr

Meer info 

Pagina’s 4-5
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BESLUIT
Sinds de oprichting kent het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen heel 
wat succes. 

Eind 2018 waren er 137 projecten en 43 microprojecten goedgekeurd binnen het 
Programma voor een totaal EFRO-budget van 150.509.014,97 €.

Ontwikkeling) van het Programma bedraagt dus 94,2% van het beschikbare 

budget. De verdeling per prioriteit ziet er als volgt uit:

In 2019 zal het Programma zich vooral toespitsen op een vierde projectoproep voor 
prioriteit 4 en op de vierde oproep voor microprojecten.

Wenst u meer te weten over de projecten die het Interreg-

Raadpleeg hier

A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
8



A
C

T
IV

IT
E

IT
E

N
R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
8

Project: bestaat uit werkpakketten die zich toeleggen op een algemene doelstelling. 
Gedurende een periode van maximaal vier jaar - binnen de grenzen van de 

minstens één projectpartner aan weerszijden van de grens, of eventueel door één 
enkele grensoverschrijdende instelling.

Projectenportefeuille: nieuw instrument dat door het programma werd ontwikkeld 
in het kader van de programmaperiode 2014-2020. De ervaring leerde ons dat 
bepaalde projecten op een meer samenhangende wijze uitgevoerd hadden kunnen 
worden in meerdere gebieden en dat er synergieën opgezet hadden kunnen worden 
om de stakeholders te verenigen en de opgestarte initiatieven voort te zetten. Het is 
de bedoeling dat een projectenportefeuille via een geïntegreerde aanpak projecten 
in synergie brengt die zich ontwikkelen binnen een welbepaalde regio of rond een 

en de bekomen resultaten geoptimaliseerd worden. Zo willen we streven naar een veel 
grotere impact op de beoogde gebieden en doelgroepen. 

De projectenportefeuille bestaat dus uit een ‘bundel’ van deelprojecten die zich focussen 
op verschillende domeinen en thema’s, maar die een gemeenschappelijke doelstelling 

(territoriale portefeuille), of van een grensoverschrijdende sector (thematische 

Microproject: heeft als doelstelling lokale, grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden op te starten en te ontwikkelen in een vereenvoudigd 
samenwerkingskader. Microprojecten bieden projectpartners die minder vertrouwd 

manier mee te werken aan grensoverschrijdende samenwerking.

Stuurgroep:  orgaan waarvan de Beheersautoriteit, de Technische Bijstand en alle 
institutionele partners van het programma deel uitmaken, staat in voor de selectie van 

goedgekeurd door het Comité van Toezicht. 

WOORDENLIJST

OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE?


