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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 vier 
grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en 
West- en Oost-Vlaanderen in België.
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€ 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 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.

Voor het programmagebied werden 6 thema’s gedefinieerd:

• 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 cohesie 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.

De projecten worden voor 50 % gefinancierd door het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. Voor de projectenportefeuilles bedraagt het Europese 
medefinancieringspercentage tot 55 %. 

HET JAAR 2016 IN VOGELVLUCHT
Het jaar 2016 werd voornamelijk gewijd aan het afsluiten van de eerste 
projectoproep, de lancering van een 2de projectoproep, de start van de projecten 
en de lancering van de microprojecten. Daarnaast vond in Moeskroen een 
evenement plaats over de grensoverschrijdende gezondheidssamenwerking, 
dat werd georganiseerd in samenwerking met de Europese Commissie.

1. EERSTE PROJECTOPROEP              

Tijdens de Stuurgroep van 7 juli 2016 in Brugge selecteerden de Programmapartners 
gezamenlijk 74 projecten. Een terugblik: in het voorjaar van 2015 werden 216 
projectconcepten ingediend. 101 van deze 216 projectconcepten mochten een 
project indienen bij de eerste projectoproep. Uiteindelijk werden 74 projecten 
geselecteerd voor een totaalbedrag van meer dan 158 miljoen euro, met bijna 83 
miljoen inbreng van het EFRO. Daarnaast werden ook vijf projectenportefeuilles 
goedgekeurd.

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, de strijd tegen klimaatverandering en hernieuwbare energie.

Wat betreft het Cohesiebeleid, 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

http://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/de-strategie-van-interreg-2014-2020


Een overzicht per prioriteit:

Prioriteit Totaalbedrag EFRO-bijdrage

30 projecten
65.265.940,25 € 34.538.313,23 €

12 projecten
31.588.173,05 € 16.437.419,51 €

23 projecten
43.583.766,14 € 22.530.537,98 €

9 projecten
18.192.620,12 € 9.208.695,75 €

1.1. De 5 projectenportefeuilles gefinancierd door het programma

Het doel van de portefeuille GoToS3 is het versterken van de uitvoering van 
de RIS3-strategieën (Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation) 
van de grensoverschrijdende zone rond hun gemeenschappelijke prioriteiten. 
Het doel van het koepelproject is het ontwikkelen van de interacties tussen de 
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deelprojecten en op die manier de onderzoeksresultaten van de ene sector naar 
de andere over te dragen. Zo komt transsectorale samenwerking tot stand. 

De deelprojecten zijn GoToS3-Pilot; C2L3Play; DepollutAir; TEXACOV; BIOCOMPAL; 
ALPO; LUMINOPTEX; BIOHARV; DURATEX; Elasto-Plast; Codesign-Aliment; 
RETEX; PROTOPITCH 3.0; Factory 4.0; Fast to Market; TRIPOD-II.

SMARTBIOCONTROL

De projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL brengt een brede expertisegroep 
uit het grensgebied samen om efficiënte, nieuwe biologische producten te 
ontwikkelen in de strijd tegen gewasziekten en zo het gebruik van chemische 
pesticiden te beperken. De projectenportefeuille en zijn vier deelprojecten zijn 
bedoeld om nieuwe ingrediënten van biologische oorsprong te selecteren:

• BIOCOMGEST: koepelproject; coördinatie en animatie van de portefeuille;
• BIOSCREEN: selectie van de nieuwe biologische ingrediënten;
• BIOPROD: hun productie op industriële schaal ontwikkelen;
• BIOPROTECT: hun doeltreffendheid in landbouwtermen beoordelen;
• BIOSENS: hun opvolging op de velden garanderen. 

Feel Wood

De uitdaging die de projectenportefeuille Feel Wood wenst aan te gaan, is om 
een geïntegreerde aanpak voor te stellen over alle acties van de houtindustrie, 
vanaf de landbouwers, houtexploitanten, eigenaars, … tot de industrie van eerste 
en tweede houtbewerking, houtbouw enz.

De deelprojecten van Feel Wood zijn:

• Feel Wood: koepelproject - het coördineren en begeleiden van de portefeuille 
in zijn geheel, evenals communiceren over de geboekte resultaten;

• ProFilWood: opportuniteiten op de markt en afzetkanalen creëren voor 
transregionale boomsoorten, voornamelijk loofboomsoorten;

• FormaWood: bedrijven en vakmensen uit de houtbouw ondersteunen, een 
sector waarin extra werkgelegenheid kan worden gecreëerd;

• Trans Agro Forest: agrobosbouw bevorderen om te vechten tegen bodemerosie 
en watervervuiling op de akkers;

• Forêt Pro Bos: de stakeholders in de regio dynamiseren door doelgerichte 
acties om het houtbestand in korte keten te valoriseren.

59.491.966 €
58,06%

64,47%

53,02%

28,51 %

25.496.557 €

42.494.262 €

32.295.639 €

Recherche et innovation

Onderzoek en innovatie

1ER APPEL À PROJETS : RÉPARTITION DES BUDGETS PAR AXE
1STE PROJECTOPROEP: VERDELING VAN DE BUDGETTEN PER PRIORITEIT

Développement 
économique

Economische 
ontwikkeling

Cohésion sociale

Sociale samenhang

Gestion du territoire

Beheer van het gebied

TOTAL FEDER 2014-2020 | TOTAAL EFRO 2014-2020

TOTAL FEDER 2014-2020 | TOTAAL EFRO 2014-2020

TOTAL FEDER 2014-2020 | TOTAAL EFRO 2014-2020

TOTAL FEDER 2014-2020 | TOTAAL EFRO 2014-2020

TOTAL FEDER ENGAGÉ APRÈS LE 1ER APPEL
TOTAAL UITGEGEVEN EFRO 2014-2020 NA DE 1STE OPROEP

TOTAL FEDER ENGAGÉ APRÈS LE 1ER APPEL
TOTAAL UITGEGEVEN EFRO 2014-2020 NA DE 1STE OPROEP

TOTAL FEDER ENGAGÉ APRÈS LE 1ER APPEL
TOTAAL UITGEGEVEN EFRO 2014-2020 NA DE 1STE OPROEP

TOTAL FEDER ENGAGÉ APRÈS LE 1ER APPEL
TOTAAL UITGEGEVEN EFRO 2014-2020 NA DE 1STE OPROEP

http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_pilot_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_c2l3play_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_depollutair_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_texacov_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_biocompal_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_alpo_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_luminoptex_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_bioharv_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_duratex_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_elasto-plast_nl_0.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_codesign_aliment_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_retex_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_protopitch_3.0_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_factory_4.0_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_fast_to_market_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/gotos3_tripod-ii_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/smartbiocontrol_biocomgest_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/smartbiocontrol_bioscreen_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/smartbiocontrol_bioprod_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/smartbiocontrol_bioprotect_nl_0.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/smartbiocontrol_biosens_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/feel_wood_feel_wood_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/feel_wood_profilwood_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/feel_wood_formawood_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/feel_wood_trans_agro_forest_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/feel_wood_foret_pro_bos_nl.pdf


Flandria Rhei

LHet koepelproject FLANDRIA RHEI coördineert de verschillende deelprojecten.

De projecten VALYS, ECOSYSTEM en MAGETEAUX zijn gericht op de versterking 
van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het grondgebied, de 
valorisatie ervan als natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de inwoners 
tegen overstromingen. PARTONS 2.0 wenst via doorgedreven participatie de 
toegang tot een kwalitatieve dienstverlening opnieuw te definiëren.

Ardenne Attractivity

De portefeuille Ardenne Attractivity en de drie deelprojecten (Ardenne 
Ecotourism, Ardenne Ambassadors en Ardenne Marketing) hebben de ambitie 
om van de Ardennen een competitieve regio te maken die de mens en de 
natuur in het hart van de ontwikkeling zet, met als einddoel om de globale 
aantrekkingskracht van de Ardennen te verhogen via het toerisme.
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Meer weten over de projecten gefinancierd door Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen? 

Bekijk hier de fiches van alle projecten die in de eerste projectoproep werden 
aanvaard.

1.2. Lanceringsevenementen van de projecten

Meerdere projecten hebben overigens de gelegenheid gehad een eigen 
lanceringsevenement in 2016 te organiseren:

• VALYS
• VISES
• Protopitch 3.0
• TEC!
• I SAID
• Bâti C2
• GoToS3
• Partons 2.0
• FAI-Re
• RECY-COMPOSITE
• OBS
• DIADeM
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2. LANCERING VAN DE TWEEDE PROJECTOPROEP

Net als bij de eerste projectoproep verliep deze oproep in twee fasen: het 
indienen van een projectconcept en, indien goedgekeurd door de Stuurgroep, 
het indienen van een project. 

De eerste fase werd op 3 november 2016 afgerond voor projectpartners die 
een grensoverschrijdend projectconcept wensten in te dienen. Er werden 118 
projectconcepten ingediend. 

Na evaluatie en bestudering van deze projectconcepten, kregen 66 
projectconcepten op 26 en 27 januari 2017 ‘groen licht’ van de Stuurgroep van 
het programma. De indiening van de projecten staat gepland op 7 april 2017.

3. LANCERINGSEVENEMENT VOOR DE MICROPROJECTEN

Op 16 december 2016 kwamen op de Transfo-site in Zwevegem meer dan 
250 personen bijeen ter gelegenheid van het jaarlijkse evenement dat wordt 
georganiseerd door het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. 
Het werd een bruisende namiddag met diverse sprekers. Het hoofddoel 
ervan was om de eerste projectoproep voor de microprojecten van Interreg V 
officieel in te luiden. 

De microprojecten kaderen in twee van de vier programmaprioriteiten, 
namelijk: “beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd 
beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen” en “bevorderen van de 
samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s”. De 
microprojecten hebben als doel grensoverschrijdende samenwerkings-
verbanden op te starten en te ontwikkelen in een vereenvoudigd 
samenwerkingskader.  Microprojecten bieden de mogelijkheid aan kleinere 
projectpartners en/of projectpartners die minder goed bekend zijn met de 
Europese subsidies om op een eenvoudige en doeltreffende manier mee 
te werken aan grensoverschrijdende samenwerking. De geselecteerde 
microprojecten zullen maximaal 18 maanden duren en ze zullen een maximale 
subsidie van € 30.000 ontvangen, die voor 100% gefinancierd wordt door 
het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Microprojecten 
werken rond een grote verscheidenheid aan onderwerpen die de burgers 
interesseren, bijvoorbeeld opleiding en werkgelegenheid, natuur, erfgoed of 
gezondheid, en ze zijn erop gericht samenwerking tot stand te brengen tussen 
projectpartners die afkomstig zijn uit Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Het evenement spitste zich voornamelijk toe op de werkwijze om een 
microproject in te dienen om Europese financiering te bekomen: hoe moet 
een microproject worden ingediend? Welke documenten gebruiken? Welke 
regels zijn van toepassing? Na de presentatie van de uitvoeringsvoorwaarden 
van het programma, werd het woord gegeven aan negen kandidaat-
projectpartners, die tijdens een pitch van drie minuten hun idee aan het 
publiek konden presenteren.  

http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/flandria_rhei_flandria_rhei_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/flandria_rhei_valys_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/flandria_rhei_ecosystem_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/flandria_rhei_mageteaux_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/flandria_rhei_partons_2.0_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/ardennes_attractivity_ardennes_attractivity_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/ardennes_attractivity_ardennes_ecotourism_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/ardennes_attractivity_ardennes_ecotourism_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/ardennes_attractivity_ardennes_ambassadors_nl_0.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/ardennes_attractivity_ardennes_marketing_nl.pdf
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/goedgekeurde-projecten-2014-2020
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-valys
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-vises
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-protopitch-30
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-tec
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-i-said
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-bati-c2
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-gotos3
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-partons-20
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-fai-re
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-recy-composite
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/lanceringsevenement-obs
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/diadem-lanceringsevenement


Als afsluiting van de namiddag was er een netwerksessie, die aan heel wat 
potentiële partners de gelegenheid bood elkaar te ontmoeten. Doorheen het 
evenement konden de aanwezigen via een ideeënmuur op zoek gaan naar 
grensoverschrijdende partners.

Dit evenement was een gelegenheid om te tonen hoe het programma, via een 
verscheidenheid aan onderwerpen die burgers na aan het hart liggen, zoals 
opleiding en werkgelegenheid, natuur, erfgoed of nog gezondheidszorg, wenst 
bij te dragen tot de ontwikkeling van onze grensregio.

In de loop van de programmaperiode staan overigens drie oproepen tot 
microprojecten gepland.

U kan de PPT-presentaties van dit evenement raadplegen op de 
programmawebsite: http://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/powerpoint-
presentaties
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4. EVENEMENT ROND GRENSOVERSCHRIJDENDE 
GEZONDHEIDSZORGSAMENWERKING

Op 6 juni 2016 hebben meer dan 70 beheerders van Interreg-projecten uit 
alle 28 lidstaten van de Europese Unie en van de diensten van de Europese 
Commissie deelgenomen aan een praktijkbezoek tussen Tourcoing en 
Moeskroen, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking op vlak van 
gezondheidszorg aan bod kwam.

In de loop van die namiddag kwamen de genodigden meer te weten over 
deze samenwerking, die in ons gebied al meer dan twintig jaar duurt en waar 
het Frans-Belgische Gezondheidsobservatorium (OFBS) aan deelneemt. 

De grensoverschrijdende samenwerking werd vanuit drie standpunten 
belicht: 

• Door de directeuren van de ziekenhuizen van Moeskroen en Tourcoing, 
Grégoire LEFEBVRE en Didier NONQUE;

• Door een arts, Philippe FRANÇOIS, uroloog in Moeskroen;
• Door de getuigenis van twee patiënten.

Klik hier om meer te weten over dit evenement.
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dezelfde leefgewoonten en ziektes. Infecties kennen geen 
grenzen, waarom artsen dan wel? - Grégoire Lefebvre »

© Ilse Van Roosbroeck © Jérôme Van Belle

http://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/powerpoint-presentaties
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/powerpoint-presentaties
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/de-frans-belgische-gezondheidssamenwerking-de-schijnwerpers-gezet-door-de-europese-commissie


BESLUIT
Sinds de oprichting kent het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen 
heel wat succes en is er geen gebrek aan kandidaat-projectpartners. Dit 
enthousiasme blijkt in het bijzonder, voor de periode 2014-2020, uit het aantal 
ingediende projectconcepten, namelijk niet minder dan 334 voor de eerste twee 
projectoproepen!

Het jaar 2016 is gestart met de beoordeling van de 93 ingediende projecten en 
de verdere roll-out van de beheerapplicatie van het programma. De goedkeuring 
van 74 projecten in juli gaf het concrete startschot voor Interreg France-Wallonie-
Vlaanderen in deze nieuwe programmaperiode 2014-2020.

Het jaar 2017 wordt gewijd aan de 2e projectoproep, de opvolging van de 
goedgekeurde projecten en aan twee oproepen voor microprojecten.

WOORDENLIJST
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Stuurgroep: brengt alle partners van het programma samen en selecteert 
de grensoverschrijdende projecten op basis van nauwkeurig gedefinieerde 
criteria die goedgekeurd zijn door het Comité van Toezicht.

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 specifiek 
thema, zodat de effecten van de verschillende projecten vermeerderd worden 
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 nastreven voor de economische en sociale 
ontwikkeling van een specifieke grensstreek (territoriale portefeuille), 
of van een grensoverschrijdende sector (thematische portefeuille). De 
projectenportefeuilles worden voor 55% door het EFRO gefinancierd.

Project: bestaat uit werkpakketten die zich toeleggen op een algemene 
doelstelling. Gedurende een periode van maximaal vier jaar - binnen de 
grenzen van de programmaperiode - wordt dit project voor 50% gefinancierd 
en gedragen door minstens één projectpartner aan weerszijden van de grens, 
of eventueel door één enkele grensoverschrijdende instelling.

MEER INFO ?

http://www.interreg-fwvl.eu/fr
https://twitter.com/InterregFWVL
https://www.facebook.com/interregFranceWallonieVlaanderen/
https://www.linkedin.com/company-beta/9413521

