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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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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 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.

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

HET JAAR 2017 IN VOGELVLUCHT
2017 werd voornamelijk gewijd aan de selectie van de projecten ingediend naar 
aanleiding van de tweede projectoproep, aan de opvolging van de uitwerking 
van de projecten die bij de eerste projectoproep geselecteerd werden, aan de 
evaluatie en de selectie van de microprojecten bij de twee oproepen en aan 
de organisatie van het jaarlijkse programma-evenement rond communicatie in 
een Europese context.

1. DE TWEEDE 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.

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


Bij de tweede oproep werden er 118 projectconcepten ingediend en 
ontvankelijk verklaard. Van de 66 projectconcepten die voor de tweede fase 
van de projectoproep geselecteerd werden, dienden de projectpartners in 
fine 60 projecten in. Na een evaluatie door de Technische bijstand en de 
Partnerautoriteiten van het Programma werden 42 projecten goedgekeurd. 
Eind 2017 worden er trouwens nog steeds 5 projecten geanalyseerd.

Hier vindt u de budgetaire verdeling van de projecten van de 2de oproep 
per prioriteit :  

2. DE MICROPROJECTEN              

Het Programma ondersteunt ook microprojecten.  De microprojecten kunnen 
gedurende maximum 18 maanden rekenen op een subsidie van maximum 
30.000€ die 100% door het EFRO gefinancierd wordt. Deze projecten streven 
ernaar om lokale grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tot stand 
te brengen binnen het thema milieu (prioriteit 3) en sociale samenhang 
(prioriteit 4).

De eerste oproep voor microprojecten werd gelanceerd tijdens het jaarlijkse 
evenement van 2016 in Zwevegem. Bij deze eerste oproep werden er 26 
microprojecten ingediend.

De tweede oproep voor microprojecten werd afgesloten op 15 september 
2017. 32 microprojecten werden ingediend.
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15 projecten 4 projecten 11 projecten 12 projecten

TOTALE KOST
27.521.935 €

TOTALE KOST
5.548.057 €

TOTALE KOST
36.961.167 €

TOTALE KOST
23.369.011 €

FEDER
11.684.505 €

FEDER
18.480.583 €

FEDER
2.774.029 €

FEDER
13.760.967 €
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In totaal werden er dus 19 microprojecten goedgekeurd bij deze twee oproepen 
voor microprojecten voor een EFRO-bijdrage van 546.129€. De verdeling over de 
prioriteiten heen ziet er als volgt uit:

Een derde oproep voor microprojecten is in 2018 gepland.

3. INZOOMEN OP DE PROJECTEN 

Hieronder vindt u de huidige stand van zaken bij enkele projecten die het 
Programma ondersteunt:

Algemene doelstelling 

Het project RECY-COMPOSITE heeft als doelstelling een antwoord te bieden op 
de recyclinguitdaging van composietmaterialen door middel van een algemene 
grensoverschrijdende aanpak op drie verschillende niveaus: grondstoffenrecycling, 
thermochemische recycling (pyrolyse, solvolyse) en in laatste instantie 
energieterugwinning. 

Prioriteit 4 
4 microprojecten

Prioriteit 3 
15 microprojecten

121.469€

424.660€

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

RECY-COMPOSITE
« RECYCLING VAN COMPOSIETMATERIALEN : GRENSOVERSCHRIJDENDE 

AANPAK OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE 

ECONOMIE  »

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/goedgekeurde-projecten-2014-2020
http://www.recycomposite-interreg.eu/index.php/fr/


Samenvatting

Composietmaterialen worden in tal van belangrijke sectoren in de grensstreek 
heel frequent toegepast: transport, sport, sanitair, windenergie en luchtvaart. 
In Europa wordt de productie van deze materialen geschat op 2,8 miljoen ton 
per jaar. En dit cijfer blijft maar stijgen! De recycling van deze materialen is 
dus een heel belangrijke uitdaging, des te meer omdat 20% van dit plastic- en 
composietafval, ook wel “de inerten” genoemd, nog op de vuilnisbelt belandt.

Deze materialen recycleren is ook een belangrijke uitdaging binnen de 
Europese context die pleit voor een transitie naar een circulaire economie 
voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen en een vermindering van de 
ecologische voetafdruk van producten tijdens hun levensduur. Het toegepaste 
onderzoek binnen dit project richt zich zowel op het afval bij de productie van 
thermohardende composieten, als op het afgedankte composietmateriaal 
Met het oog op een overdracht naar de industrie zelf toe, houdt men ook 
rekening met het economische aspect bij de selectie van de technologische 
recyclingoplossingen. Hierbij houdt men uiteraard steeds rekening met de 
volgorde van de verwerkingsmethodes beschreven in de wetgeving. Een 
mogelijke innovatieve piste is het gebruik van gerecycled materiaal of van 
producten die resulteren uit chemische recycling als carbonisatiebestanddelen 
bij het op punt stellen van zweltechnologieën.

Stand van zaken

Bij de start van het grensoverschrijdende project RECY-COMPOSITE op 1 
april 2016 werkte men naast het onderzoek, vooral rond communicatie en 
bewustmaking van bedrijven.

Ondertussen namen de partners contact op met de verschillende bedrijven 
in de grensstreek om thermohardende en thermoplastische composietstalen 
voor recycling te bekomen. Ze blijven verder werken op deze stalen, specifiek 
rond mechanische verwerking (fijnmalen en scheiden), zweltechnologieën, 
(micro-)extrusie, eigenschapsanalyse en solvolyse bij thermohardende 
matrixcomposieten. 

Vanaf de start van het project namen de projectpartners contact op met een 
veertigtal bedrijven uit de drie deelgebieden van de regio. Ze werkten hierbij 
ook rond de bewustmaking en verkregen composietstalen voor recycling. 
Om het aantal bedrijven die mogelijk een impact kunnen ondervinden uit te 
breiden, namen de partners deel aan verschillende colloquia, conferenties en 
beurzen gericht op recycling, composieten en de doelgroepen van het project.
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Projectleider

Projectparners

Budget
Totale kostprijs: 3.180.556,30 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.590.278,13 €
Privé:  00,00 €
Openbare, nationale medefinanciering: 345.470,84 €

Looptijd : 01/04/2016 – 31/03/2020

Contactpersoon
Bénédicte Goffin - Project Manager
benedicte.goffin@certech.be 

Meer info 
 

Jacht dat niet langer gebruikt wordt BPHU 
CTP

Test kegelvormige calorimeter 
CREPIM

Solvolysereactor 
Certech

Fijngemalen composiet  - CTP

http://www.recycomposite-interreg.eu/index.php/fr/


Algemene doelstelling

Begeleiden van de economische transformatie van de grensstreek naar 
industrie 4.0.

Samenvatting

Factory 4.0 streeft ernaar om industrie 4.0 binnen de KMO’s vorm te geven door 
meer in te zetten op automatisering en digitalisering in de productieactiviteiten 
van de bedrijven. Op termijn zullen tegen het einde van het project in 2020, 180 
bedrijven een volledige doorlichting krijgen in combinatie met een actieplan!

Het project Factory 4.0 kadert binnen de projectenportefeuille GoToS3 en 
streeft ernaar om de KMO’s in de grensstreek te moderniseren door middel 
van een gekwalificeerde en gepersonaliseerde begeleiding. Het project wordt 
gedragen door een tripartiet partnerschap: CETIM, CITC, MECANOV, NFID (als 
projectleider) voor het Franse deelgebied; Pôle MECATECH voor het Waalse 
deelgebied; POM en Sirris voor het Vlaamse deelgebied.

Binnen het project wordt een netwerk van grensoverschrijdende 
applicatielabo’s ter beschikking gesteld van de bedrijven die de innovatieve 
technologieën en de organisatiemogelijkheden binnen de industrie van de 
toekomst visualiseren. Er worden ook bedrijvenclubs gevormd rond specifieke 
thema’s die de dynamiek in de grensstreek ten goede komen.
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PRIORITEIT 2
VERSTERKEN VAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE 
CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE KMO’S

Developpement
© Hauts-de-France Innovation 

Opleiding robotica
© Hauts-de-France Innovation 

Lasersnijder
© Hauts-de-France Innovation 

FACTORY 4.0
« BEGELEIDING VAN KMO’S/ZKO’S NAAR INDUSTRIE 4.0 DANKZIJ 
DE TRANSFORMATIE VAN HUN PRODUCTIEAPPARAAT  »

http://www.gotos3.eu/fr/projecten/factory-40/home
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Stand van zaken

Na de opzet van de verschillende diagnosetools hebben de partners zich vooral 
toegelegd op de projectcommunicatie, o.a. het begeleidingsprogramma van 
het project voorstellen tijdens evenementen die zich richten op de professionals 
in de grensstreek. Dankzij deze evenementen konden er meer dan 70 bedrijven 
bereikt worden. Er vonden ook drie communicatie-evenementen plaats, nl. 
de lancering van een applicatielabo, de eerste bedrijvenclub en een Factory-
workshop rond digitalisering.

Later werd er een grensoverschrijdend expertenpanel in het leven geroepen 
dat inspeelt op de behoefte aan diagnoses en actieplannen voor de bedrijven 
in het gebied. Momenteel hebben zich hierbij al 12 bedrijven aangesloten.

De opzet van de bedrijvenclubs Factory 4.0 kreeg concreet vorm door te 
kiezen voor specifieke thema’s zoals IOT, robotica, artificiële intelligentie,… 

Tot op vandaag werden er 23 bedrijven geprospecteerd en 16 bedrijven 
besloten om zich bij het Programma aan te sluiten. Eind 2017 waren er 12 
preliminaire diagnoses opgestart en waren er reeds 3 die geëvolueerd waren 
naar een doorgedreven diagnose.

Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs: 4.000.883,41 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 2.200.485,84 €
Privé: 0 €
Openbare, nationale medefinanciering: 1.800.397,57 €

Looptijd: 01/10/2016 – 30/06/2020

Contactpersoon
Lionel Buissières - Projectleider Industrie van de Toekomst
lbuissieres@nfid.fr 

Meer info 

http://www.gotos3.eu/fr/projecten/factory-40/home
http://www.gotos3.eu/application/files/1515/2544/3863/Plaquette-NL-Pom-HD-250ex.pdf


Algemene doelstelling

Uitwerken van innovatieve, grensoverschrijdende acties met oog voor het milieu, 
sociale inclusie, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en vorming. 
Bewustmaken van het brede publiek en de professionele netwerken.

Samenvatting

Het project DEMO (Duurzaamheid en Ecologie in de Muzieksector en haar 
Organisaties) wordt aangestuurd door le Grand Mix en is de bevestiging van 
een rijk heterogeen Frans-Belgisch partnerschap gericht op de uitdagingen van 
duurzame ontwikkeling in de hedendaagse muzieksector en op de valorisatie 
van het grensoverschrijdende, natuurlijke erfgoed.

Dankzij het project kwamen er steeds meer initiatieven tot stand gericht op 
reflectie en experimenten met grensoverschrijdende acties rond de sociale, 
economische en milieugerelateerde uitdagingen zoals de ontwikkeling van een 
mobiele applicatie voor het promoten van alternatief transport, de aankoop van een 
elektrisch voertuig, de opzet van afvalverminderings- en recyclingprogramma’s, 
de integratie van mensen in uitsluiting en met een beperking op culturele 
plaatsen en evenementen, de promotie van lokale producten, de opwaardering 
van het erfgoed naar het publiek van de evenementen toe,…

Stand van zaken

Sinds de start in april 2016 werd een ambitieus project opgestart rond de 
milieugerichte diagnose, in samenwerking met een externe consultant. Verder 
werkten de partners een lastenboek uit voor een studie die ernaar streeft om 
de invloed van de socio-economische resultaten bij de partners op hun regio in 
de kijker te plaatsen en om de impact van hun acties te meten. In de volledige 
grensstreek werden er gezamenlijke presentaties georganiseerd waarmee men 
het brede publiek kon bereiken en sensibiliseren.

Tot slot werden er verschillende experimenten en pilotacties op poten gezet in 
de verschillende domeinen :
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PRIORITEIT 3
BESCHERMEN EN VALORISEREN VAN HET MILIEU DOOR EEN 
GEÏNTEGREERD BEHEER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE 
HULPBRONNEN

DEMO
« DUURZAAMHEID EN ECOLOGIE IN DE MUZIEKSECTOR EN HAAR 

ORGANISATIES »

http://demo-europe.eu/fr/page-daccueil/
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Milieu: promoten van alternatief transport, de app 
« Green Miles », elektrisch voertuig en laadpalen, 
carpooling naar festivals, gebruik van bussen, 
afvalvermindering, plastic flessen vervangen door 
veldflessen met gefilterd water, sorteervuilbakken, 
compostbakken, pictogrammen ontwerpen voor 
festivals, ophalen van peuken en sigaretten, opstarten 
van een ecologische camping, uitrusten van de 
bestaande lichtinstallaties met LED’s, gebruik van 
zonnepanelen, produceren van buitenmeubilair,…;

Maatschappij: er worden verschillende acties op 
poten gezet om de toegankelijkheid van de culturele 
evenementen voor mensen met een beperking 
of in sociale uitsluiting te verbeteren: gebruik van 
hellende vlakken, opzet van “Subpak” voor doven en 
slechthorenden, “grensoverschrijdende” opleidingen 
rond gebarentaal, concerten met gebarenliedjes,…; 

Op het vlak van sociale inclusie zorgden de 
partners voor opleidingen voor de vrijwilligers voor 
de start van hun evenementen waarbij gekeken 
werd naar duurzame ontwikkeling, ecologische 
verantwoordelijkheden, EHBO en risicopreventie 
tijdens festivals, alsook de productie van ecologisch 
meubilair;

Op het vlak van preventie kunnen we vermelden dat 
er oordopjes verdeeld worden, dat er koptelefoons 
beschikbaar zijn voor kinderen en dat er oordopjes 
op maat gemaakt kunnen worden;

Economie: de partners hebben oog voor de 
plaatselijke economie en de promotie van lokale 
producten door binnen hun werking te zorgen voor 
een “lokale buurderij” waar plaatselijke producenten 
en landbouwers hun producten kunnen komen 
verkopen aan de plaatselijke bevolking.

Dankzij de diversiteit binnen de netwerken van de 
partners kunnen de acties binnen DEMO zich breed 
verspreiden en een heel breed publiek bereiken. 
Sinds de start hebben we 597.500 mensen bereikt 
met de verschillende projectacties.

©Simon Grossi 
« Green Cross in actie op het Dour festival »

Promoten van de korte keten

©Joseph Havenne
« Het groene kader van het Dour festival »

© Vanessa Coquelle
« Afvalbeheer op het Dour festival »

©Yohann Labaye
« Onthaal van PBM»

« Sociale mix tijdens het Fête de l’îlot des 4Ecluses »

©Yohann Labaye
« De rondtrekkende stand van DEMO op festivals »



Projectleider 

Projectpartners
 

Budget
Totale kostprijs: 3.658.460,50 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.829.230,23 €
Privé:  0 €
Nationale, openbare medefinanciering: 485.039,89 €

Looptijd : 01/04/2016 – 31/03/2020

Contactpersoon
Mathieu Dauchy - PR-verantwoordelijke/Assistent Communicatie
mathieu@legrandmix.com 

Meer info

L

Algemene doelstelling

Het project SAPOLL streeft ernaar om een actieplan samen te stellen voor de 
bescherming van de wilde bestuivers. Zij zijn namelijk essentieel voor het behoud 
van onze landbouwactiviteiten en ecosystemen in ons samenwerkingsgebied.
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SAPOLL
« SAMENWERKEN VOOR BESTUIVERS – GRENSOVERSCHRIJDEND 

ACTIEPLAN VOOR WILDE BESTUIVERS »

http://demo-europe.eu/fr/page-daccueil/
https://twitter.com/DEMOeurope
https://www.facebook.com/DEMO20162020
http://demo-europe.eu/site/wp-content/uploads/2017/04/Plaquette-DEMO.pdf
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Samenvatting

Insecten zoals bijen, zweefvliegen en vlinders die van groot belang zijn voor 
de bestuiving van bloemen en planten, m.a.w. voor het behoud van onze 
landbouwactiviteiten en ecosystemen, worden ernstig bedreigd.

Het project SAPOLL ging op 1 april 2016 van start voor een periode van drie jaar. 
Het project streeft ernaar om een actieplan samen te stellen voor de bescherming 
van de wilde bestuivers in de grensstreek van Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. 
Bij de uitwerking werkt men samen met de verschillende stakeholders in de 
regio en past men het plan telkens aan de regionale context van elk deelgebied 
aan. De drie belangrijkste uitdagingen binnen het actieplan zijn: 

• de sensibilisering van het grote publiek: acties rond communicatie,  
bewustmaking en burgergerichte wetenschap om een zo groot mogelijk 
publiek te informeren over de achteruitgang van de wilde bestuivers;

• de mobilisering van de waarnemingsnetwerken: zorgen voor de nodige   
 verbinding en ondersteuning bij de grensoverschrijdende     
 natuurverenigingen d.m.v. werkgroepen en opleidingen;

• de wetenschappelijke opvolging van de wilde bestuivers: zorgen voor   
 de opvolging van de volledige grensstreek.

Dit plan wil een vertrekpunt vormen voor acties gericht op bestuivers door de 
nodige wetenschappelijke, didactische en toegepaste context aan te reiken aan 
burgers, besluitvormers, ondernemers en beheerders van ruimtelijke ordening.

Stand van zaken

In navolging van 2016 waarin SAPOLL echt gelanceerd werd in de media, droeg 
2017 vooral bij tot de verspreiding van het project in de grensstreek dankzij een 
rijke en gevarieerde communicatie.

In de loop van 2017 werd er ook een rondreizende tentoonstelling ingehuldigd. 
Dit belangrijke instrument voor bewustwording zal gedurende de komende drie 
jaar rondreizen in de grensstreek.

Het koepelproject “Bords de routes” waarin het belang wordt bekeken van de 
bloemenweides langs verlaten wegen was de eerste activiteit binnen het actieplan 
waarop de projectpartners van SAPOLL zich hebben geconcentreerd. In totaal 
werden tot op vandaag meer dan 5 hectare verlaten wegen opgewaardeerd.

Verder vormen de acties gericht op de bewustmaking van het brede publiek 
in de grensstreek een prioriteit voor de projectpartners. In 2017 werd deze 
bewustmaking uitgewerkt door middel van de jaarlijkse dagen in het teken van 
de bestuivers, nl. APIDAYS in Frankrijk en de Foire de Libramont in Wallonië. Er 
werden ook meer dan 13 gratis trips en activiteiten aangeboden aan het brede 
publiek en tal van conferenties en stands ingericht. Verder was er het ontwerp en 
de verspreiding van de eerste “soortenfiches” die de waarnemers in de grensstreek 
de mogelijkheid zullen bieden om de doelsoorten op te tekenen en om op die 
manier deel te nemen aan de inventarisatie van de bestuivende soorten in onze 
regio’s.

http://sapoll.eu/
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In België en Frankrijk werden er ook natuuropleidingen 
opgestart voor professionals. Hier namen verschillende 
tientallen mensen aan deel die professioneel 
betrokken zijn bij natuurbescherming. In combinatie 
met de animatie van de werkgroepen zullen deze 
opleidingen ons toelaten om de competenties op 
elkaar af te stemmen en de entomologische kennis in 
de grensstreek te verbreden.

Tot slot hebben de partners zich ingezet om de 
SAPOLL-regio uitgebreid te samplen in een databank. 
Dankzij een eerste wetenschappelijke publicatie kan 
de invloed van bestuiving door insecten op menselijke 
voeding in de zone van SAPOLL geschat worden op 
een waarde van 378 miljoen euro.

Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs: 2.399.379,85 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.199.689,90 €
Privé: 0 €
Nationale, openbare medefinanciering: 529.177,50 €

Looptijd: 01/04/2016 – 31/12/2019

Contactpersoon
Maxime Drossart - Communicatieverantwoordelijke
maxime.drossart@umons.ac.be

Meer info 

Insectenhotel
© EDEN62

Apidays 2017
© M. Folschweiller

Professionele opleiding
© M. Folschweiller

Professionele opleiding
© M. Folschweiller

Expo
© EDEN62

Expo
© EDEN62

Expo
© EDEN62

http://sapoll.eu/sapoll/
https://www.facebook.com/interregsapoll/
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De doelstelling van het project Dig-e-Lab bestaat erin om te komen tot een 
excellentiedynamiek rond deze online-opleidingsinitiatieven in de grensregio 
d.m.v. video-ondersteuning.

Samenvatting

In de regio waarop het project Dig-e-Lab zich richt bestaan er heel wat 
hindernissen op het vlak van grensoverschrijdende mobiliteit en integratie op 
de arbeidsmarkt voor de werkzoekenden en actieve werknemers. De mobiliteit 
tussen de verschillende deelgebieden van het samenwerkingsgebied 
wordt inderdaad vaak afgeremd door de taalbarrière, de specifieke 
opleidingen nodig bij bepaalde beroepen en het gebrek aan kennis over de 
tewerkstellingsmogelijkheden. De online-opleidingen vormen dus één van 
de oplossingen voor de verbetering van deze grensoverschrijdende mobiliteit 
en voor de vlottere integratie op de arbeidsmarkt. We stellen echter vast dat 
heel wat digitale opleidingsprojecten onbekend zijn bij het brede publiek, 
en soms zelfs geboycot worden door de gebruikers. De doelstelling van het 
project Dig-e-Lab bestaat erin om te komen tot een excellentiedynamiek 
rond deze online-opleidingsinitiatieven in de grensregio d.m.v. video-
ondersteuning. Deze initiatieven zullen zich voornamelijk richten op specifieke 
thema’s zoals de opleidingen rond tweetaligheid, de opleidingen gewijd aan 
knelpuntberoepen/opkomende beroepen en de opleidingen tot technische 
beroepen met bepaalde specifieke kenmerken langs beide kanten van de 
grens.

Het partnerschap zal zich vooral focussen op de volgende acties :

• Opmaken van een lijst met (pedagogische en technologische) criteria 
om de opleidingsinitiatieven te selecteren uit alle initiatieven die het 
partnerschap sinds de start van het project heeft verzameld (momenteel 
30 initiatieven opgelijst);

• Organiseren en samenstellen van interviews met de opleidingsbeheerders 
om de belangrijkste hindernissen en stimulansen bij hun online-opleiding 
aan te kaarten.

DIG-E-LAB
« ONDERZOEK EN INNOVATIE TEN DIENSTE VAN DE DIGITALE 

PEDAGOGIE »

AXE 4
BEVORDEREN VAN DE SAMENHANG EN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 

IDENTITEIT IN DE GRENSREGIO’S

https://dig-e-lab.eu/fr/accueil/
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Stand van zaken

Het project ging van start op 9 maart 2017 op de Eurometropolitan e-Campus 
in Doornik. Bij de start focuste het partnerschap vooral op de communicatie-
activiteiten. Zo namen de partners deel aan verschillende evenementen om 
Dig-e-Lab meer naamsbekendheid te geven bij andere onderzoekers.

Verder maakten de partners een stand van zaken op en stelden ze in juni 2017 
een lijst voor met opleidingsinitiatieven die mogelijk bruikbaar zijn voor het 
project met 30 verschillende voorstellen. Er werd een lijst opgesteld met criteria 
om de te bekijken opleidingen te kunnen selecteren, deze lijst is gebaseerd op 
technologische en pedagogische criteria.

De drie online-opleidingen opgenomen in het project zijn :

• In het Waalse deelgebied : « Une mouche dans le potage », opleiding voor 
jobs in de voedingsmiddelensector en opleiding voor knelpuntberoepen;

• In het Franse deelgebied : « Projet Pod », opleiding als e-learning    
 manager (opleiding opkomende beroepen);

• In het Vlaamse deelgebied : « Nedbox », taalkundige opleiding.

Naast deze acties hebben de partners ter voorbereiding op de rest van het 
project ook gewerkt rond de opzet van theoretische kaders en de uitwerking 
van onderzoeksprotocollen om te weten wat er mogelijk is bij de analyse van de 
online-opleidingen.

Verder zetten ze zich ook in voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
de video-analysetechnieken betreffende de visuele aandachtspanne om te 
begrijpen hoe de mensen die de opleiding volgen zich gedragen. Na afloop van 
de verschillende analyses zullen er verbeteringen aangebracht kunnen worden 
die vervolgens wetenschappelijk getest en geëvalueerd zullen worden.



Projectleider

Projectpartners

Budget
Totale kostprijs: 2.276.999,99 €
Aangewende EFRO-bijdrage: 1.138.499,99 €
Privé: 0 €
Nationale, openbare medefinanciering: 486.909,61 €

Looptijd : 01/10/2016 – 30/09/2020

Contactpersoon
Mathilde Musin - Stafmedewerker
mathilde.musin@ee-campus.be

Meer info 
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https://dig-e-lab.eu/fr/accueil/
https://twitter.com/DigeLab
https://www.facebook.com/DigeLab/


4. FEEDBACK OVER HET JAARLIJKSE PROGRAMMA-   
 EVENEMENT

Op donderdag 16 november 2017 namen 183 projectpartners deel aan 
een denk- en doedag rond Europese communicatie. Gedurende de dag 
kwamen verschillende professionals aan bod om de projectpartners nieuwe 
denkpistes rond communicatie aan te reiken.

Het seminarie met de titel « Ambassadeurs van Europa: actief en doeltreffend 
over projecten communiceren » werd georganiseerd door het Interreg-
programma France-Wallonie-Vlaanderen en vond plaats in het halfrond 
van de Conseil Régional Hauts-de-France in Lille.

Het evenement streefde volgende doelstellingen na: op een overtuigende 
manier leren communiceren over de projecten, leren op een doeltreffende 
manier de boodschap overbrengen en gebruikmaken van het advies van de 
communicatiedeskundigen.   

Het uiterst gevarieerde programma werd rond de presentaties van de 
deskundigen uitgewerkt zodat men kon focussen op de volgende drie 
communicatie-aspecten :

• de Europese communicatie : presentatie van de Europese   
Commissie (DG REGIO) en van het Interreg-programma Central 
Europe;

• de contacten met de pers: paneldiscussies met gerenommeerde   
 Franse en Belgische journalisten die stilstaan bij de verschillende   
 facetten van journalistieke communicatie;

• de zichtbaarheid van de 
projecten: discussies met deskundigen 
om de visuele en creatieve communicatie 
te verbeteren en de aanwezigheid op 
social media te versterken.
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« Communiceren over Europese fondsen, een dagdagelijkse uitdaging.
Elizabeth Boulet

Regionaal Raadslid verantwoordelijk voor de Europese Fondsen
Hauts-de-France

Zonder projectpartners is er niks mogelijk. Zonder samenwerking is 
niks duurzaam.

Sabrina Curzi
Coördinator van de afdeling Europese territoriale samenwerking en Europa van de buren

Wallonie-Bruxelles International
»

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/wanneer-onze-projectpartners-de-beste-europa-ambassadeurs-worden
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/wanneer-onze-projectpartners-de-beste-europa-ambassadeurs-worden
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Op de website van het Programma kan u de samenvatting van de presentaties 
raadplegen, evenals alle PowerPoint-presentaties. De foto’s zijn hier te 

bekijken. 

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/jaarlijks-evenement-ambassadeurs-van-europa-161117
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/fotogalerij/jaarlijks-evenement-ambassadeurs-van-europa-161117


Wenst u meer te weten over de projecten die het Interreg-
programma France-Wallonie-Vlaanderen financiert?  

Raadpleeg hier de fiches van alle goedgekeurde projecten.
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BESLUIT
Sinds de oprichting kent het Interreg-programma France-Wallonie-
Vlaanderen heel wat succes.

Eind 2017 bedraagt het percentage van de EFRO-financiering (Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 82,5% van het beschikbare 
budget. De verdeling per prioriteit ziet er als volgt uit :

In 2018 zal het programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich  
vooral toespitsen op de begeleiding van de reeds goedgekeurde projecten 
en de verspreiding van hun resultaten. Dit jaar zullen ook de projecten en 
microprojecten van de derde oproep goedgekeurd worden.

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/goedgekeurde-projecten-2014-2020
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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.

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.

Microproject: heeft als doelstelling lokale, grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden op te starten en te ontwikkelen in een vereenvoudigd 
samenwerkingskader. Microprojecten bieden projectpartners die minder 
vertrouwd zijn met Europese subsidies de mogelijkheid om op een eenvoudige 
en doeltreffende 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 de grensoverschrijdende projecten op basis van nauwkeurig gedefinieerde 
basiscriteria, goedgekeurd door het Comité van Toezicht. 

WOORDENLIJST

OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE?

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

