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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.

€ 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.

In het kader van het Cohesiebeleid is beslist om een budget van 351,8 miljard euro te 
investeren in de regio’s en lidstaten van de Europese Unie. 10,1 miljard euro zijn 
bestemd voor de Europese Territoriale Samenwerking (die betrekking heeft op een 
derde van de bevolking van de Europese Unie die langs een grens woont). 170 miljoen 
euro gaat naar het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

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

2019 IN ENKELE WOORDEN
In 2019 is de uitvoering van het programma goed op dreef gekomen. De activiteiten 
richtten zich dat jaar op de volgende vier grote pijlers:

• de afsluiting van de projectoproepen;
• de consolidatie van de eerste resultaten van het programma;
• de organisatie van het jaarlijks evenement van het programma;
• de voorbereiding van het toekomstige Interreg VI-programma.

1. DE AFSLUITING VAN DE PROJECTOPROEPEN VAN HET
PROGRAMMA

Eind 2019 telt het programma 152 projecten en 72 microprojecten die 
geselecteerd zijn in het kader van de vier projectoproepen die sinds de start van 
het programma zijn uitgevoerd.

Het totale budget voor deze projecten bedraagt bijna 316,5 miljoen euro, met een 
Europese medefinanciering van 163,1 miljoen euro uit het EFRO, en met de volgende 
verdeling:

• Prioriteit 1: 119 miljoen euro, waarvan 61,4 miljoen uit het EFERO en 56
goedgekeurde projecten;

• Prioriteit 2: 46,5 miljoen euro, waarvan 23,9 miljoen uit het EFERO en 20
goedgekeurde projecten;

• Prioriteit 3: 89,8 miljoen euro, waarvan 46,5 miljoen uit het EFERO, voor 38
goedgekeurde projecten en 51 goedgekeurde microprojecten;

• Prioriteit 4: 61,3 miljoen euro, waarvan 31,3 miljoen uit het EFERO, voor 38
goedgekeurde projecten en 21 goedgekeurde microprojecten.  6 projecten
bevinden zich eind 2019 nog in de beoordelingsfase.
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https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/de-strategie-van-interreg-2014-2020


2. DE EERSTE RESULTATEN VAN HET PROGRAMMA

Bij de start van de programmeringsperiode 2014-2020 heeft het 
samenwerkingsprogramma een aantal te bereiken doelstellingen geformuleerd, 
met als uiteindelijke doel het verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers in 
de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk en Wallonië, West-Vlaanderen 
en Oost-Vlaanderen in België. 

Meer dan 700 projectpartners werken dag na dag aan hun projecten om deze 
doelstellingen te bereiken.

Kortom, een overvloed aan projecten en het is niet eenvoudig om de impact 
ervan samen te vatten. Dit zijn de eerste resultaten van het programma eind 
2019.
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3. DE ORGANISATIE VAN HET JAARLIJKS EVENEMENT VAN HET
PROGRAMMA

Niet minder dan 230 personen waren op dinsdag 19 november 2019 in Kortrijk 
aanwezig op het jaarlijkse evenement van het Interreg-programma France-
Wallonie-Vlaanderen. 

Het thema van het evenement was dit jaar gebaseerd op een actueel concept: 
digitalisering. De digitale transformatie is een onontkoombare realiteit 
geworden en dat geldt ook voor de grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten.

De dag begon met tussenkomsten van de institutionele actoren en digitale 
experten. Vervolgens werden de projectpartners actief betrokken via de 
deelname aan twee panels gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden die de 
digitalisering met zich meebrengt voor de uitvoering van hun project. Ook 
andere projecten werden aan de hand van audiovisueel materiaal in de kijker 
gezet. Alle projecten waren onder vier thema's gebracht:

• De digitale transformatie;
• E-gezondheid;
• Digitale cartografie;
• Digitalisering in de voedingsindustrie.

Interessant, Leerzaam, Digitaal, Interactief,... waren volgens de 230 aanwezigen 
de meest representatieve trefwoorden van dit evenement!
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Alle presentaties en video’s zijn te vinden op de website van het programma. Hier 
kun je ook alle foto’s bekijken.

Kon je er niet bij zijn? Of wil je gewoon weer even in de digitale sfeer van de 
bijeenkomst duiken? Geen probleem, we hebben een «best-of» compilatie voor je 
gemaakt in deze korte video. 

4. DE VOORBEREIDING VAN HET TOEKOMSTIGE INTERREG VI-
PROGRAMMA

Voor de toekomstige programmeringsperiode 2021 - 2027 heeft de Europese 
Commissie bevestigd dat de INTERREG-programma’s worden voortgezet en heeft 
ze de programmapartners aangespoord om alvast over de toekomst na te denken.

Zo werd op dinsdag 30 april 2019, op initiatief van de minister-president van 
Wallonië, de toekomst van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 
besproken tijdens een bijeenkomst op hoog niveau met vertegenwoordigers 
van de Europese Commissie, het Vlaamse, Franse en Waalse gebiedsdeel, de 
Beheersautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat van het programma. De 
vergadering werd gehouden in het Elysette, de zetel van de minister-president van 
de Waalse regering, in een serene en productieve sfeer.

De vergadering werd ingeleid door de heer Willy BORSUS, minister-president van 
Wallonië, die opnieuw de wens uitsprak om de grensoverschrijdende 
samenwerking met de partners van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-
Vlaanderen voort te zetten en zelfs te intensiveren. Het programma wordt dus 
voortgezet met een zesde programmaperiode en Wallonië zal opnieuw haar rol 
opnemen als Beheersautoriteit.

Tijdens deze vergadering werden de eerste ideeën over de geogra ische 
reikwijdte, het programmabeheer en de prioritaire thema’s voor de toekomstige 
programmering 2021-2027 besproken.

Sindsdien hebben verschillende werkvergaderingen plaatsgevonden tussen de 
programmapartners en werden er aanbestedingen uitgeschreven om de 
sociaal-economische analyse van het gebied uit te voeren en hulp te bieden bij het 
opstellen van het toekomstige programma.

Eén ding staat vast: de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking heeft 
nog een mooie toekomst voor de boeg!
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https://www.interreg-fwvl.eu/nl/jaarlijks-evenement-2019-digitalisering-binnen-onze-projecten
https://www.youtube.com/watch?v=a5TVCTJYiBs


ENKELE 
GOEDGEKEURDE 

PR   JECTEN NADER 
BEKEKEN

Iedere maand wordt een project van het programma uitgelicht in een 
infografiek. Dit om je in staat te stellen deze soms complexe projecten in 
één oogopslag te begrijpen! Bekijk hieronder onze infografieken van het 

jaar 2019.  
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H T T P S : / / T E R A F O O D . I E M N . F R

LE PROJET

Ontwikkelen van een slimme 
microchip die de versheid 

van de verpakte 
voedingsproducten in real 

time meet Mathias Vanwolleghem 
Onderzoeksmedewerker

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE DOELSTELLINGEN

HET BUDGET

HET  PROJECT

DE PROJECTPARTNERSDE PROJECTLEIDER

Voedselverspilling bestrijden die in 
Europa jaarlijks 88 miljoen ton 
bedraagt, nl. 173 kg per persoon 

Slimme verpakking 2.0 ontwikkelen 
tegen een lage kostprijs 

Een alternatief bieden voor de vaak 
minder betrouwbare 
houdbaarheidsdatums

DE ACTIES

De chemische ontbinding kennen van 
de verpakte verse voeding tijdens de 
opslag 

De aanwezigheid meten van moleculen 
die wijzen op chemisch bederf dankzij 
innovatieve technologie 

De stakeholders binnen de 
voedingsmiddelenindustrie informeren  
over de slimme voedingsverpakkingen 

Onderzoeksmedewerker

M E E R  I N F O R M A T I E :

Mathias Vanwolleghem 

mathias.vanwolleghem@univ-lille.fr

EFRO

TOTAAL
50%% 

 

MILJOEN €

 MILJOEN €

1

2

Wetenschappers ontwikkelen 
versie 2.0 bij 

voedselverpakkingen om te
hinderen dat we vers voedsel 

te snel en ondoordacht 

weggooien. 

Een artificiële, uiterst 
gevoelige neus aan de

binnenkant van de verpakking 
en dit met een laag 

prijskaartje.

TERAF   D
NIETS GAAT VERLOREN!

%

technologie onder 

octrooi
1  

Belgische en Franse 

labo's
4  

gezamenlijke, grensoverschrijdende 

doctoraatsonderzoeken2  

bedrijven die lid zijn van een 

industrieel comité van toezicht
10  

jobs in de grensoverschrijdende 

voedingsmiddelenindustrie

100.  

000

PROJECT 
VAN

DE

MAAND 

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois.pdf
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AB RÉFUGIÉS-EMPLOI

LE PROJET

Bevorderen van de integratie 
van vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt door 
gepersonaliseerde 

begeleiding Ingrid Tahon 
Projectcoördinator 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE DOELSTELLINGEN

HET BUDGET

HET  PROJECT

DE PROJECTPARTNERSDE PROJECTLEIDER

DE ACTIES

Projectcoördinator 

M E E R  I N F O R M A T I E :

Ingrid Tahon

ingrid.tahon@pomwvl.be

EFRO 

TOTAAL
1,8

MILJOEN €

900.000 
€

zoals de personen die

we dagelijks begeleiden 

het zeggen:  "werk 

hebben betekent dat ik
hier eindelijk mijn leven 
kan opbouwen en voor 

mezelf kan instaan"

:

50% 

PROJECT 
MAAND VAN

DE

JOBS... EEN WERKWOORD! 

AB Réfugiés - Emploi : 

Begeleiden van 230 erkende 
vluchtelingen naar duurzaam werk 
tegen 2021 

Verminderen van de belemmeringen 
voor de integratie van vluchtelingen 
op de arbeidsmarkt 

Via beroepsintegratie een gedeeltelijke 
oplossing aanreiken voor de 
problematiek van de jonge migranten 

Intensieve en gepersonaliseerde 
ondersteuning bij het traject naar werk 

Organiseren van opleidingen op de 
werkvloer en van beroepsintegratiestages 

Organiseren van taalcursussen over de 
technische woordenschat 

Ontwikkelen van een beeldwoordenboek 
in de vorm van een mobiele applicatie 

tewerkgestelde 
vluchtelingen (maart 2021)230

78 begeleide vluchtelingen 
(maart 2019)

12
tewerkgestelde 
vluchtelingen 
(maart 2019)

1
mobiele app 
‘Beeldwoordenboek’ 
(maart 2021)

W W W . A B - R E F U G I E S . E U

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_ab_refugies-emploi.pdf
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H T T P S : / / W W W . B A T I C 2 . E U

LE PROJET

Promoten van ecologisch 
bouwen door het gebruik van 

ecologische, hernieuwbare 
materialen in een 

korteketensysteem  
Laura Moretti 
Projectcoördinator 
Bureau Economique de la Province de Namur

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE DOELSTELLINGEN

HET BUDGET

HET  PROJECT

DE PROJECTPARTNERSDE PROJECTLEIDER

DE ACTIES

Projectcoördinator 

M E E R  I N F O R M A T I E :

Laura Moretti

LMO@bep.be

Het vooroordeel dat 
ecomaterialen niet

betrouwbaar zijn, is al 
achterhaald. de markt 

van ecomaterialen 
zoals hennep, klei,

stro, hout of vlas moet 
verder worden 

ontwikkeld 

Tools aanreiken aan de 
overheden en de betrokkenen 
stimuleren om plaatselijke 
grondstoffen te gebruiken 

Bâti C2

Promoten van het gebruik van regionale, 
milieuvriendelijke ecomaterialen in gebouwen  

Praktijkmensen en opdrachtgevers met elkaar 
in contact brengen 

De KMO’s tot innovatie aanzetten om de 
kwaliteit van het aangeboden ecomateriaal te 
verhogen 

ECOMAT

N
IA

LE

E

R

GEBOUW
HUIS!

ALS

VOOR

S
T
A

A
TEE

N

EE
N

D
A
T

100 begeleide bedrijven

15 opgeleide bedrijven

789 gesensibiliseerde personen

PROJECT
VAN

DE MAAND

EFRO
50  

MILJOEN

€

MILJOEN €

1

2 %
TOTAAL

Het raadgeven aan bedrijven bij 
hun overgang naar het gebruik van 
ecomaterialen

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_bati_c2.pdf
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FEEL WOOD

W W W . F E E L - W O O D . E U

LE PROJET

Inspelen op de problemen 
en verwachtingen van de 
diverse schakels van de 

grensoverschrijdende bos- 
en houtsector 

Clément Messias 
Beleidsmedewerker 
Europese projecten 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DOELSTELLINGEN

BUDGET

DE PROJECTENPORTEFEUILLE

DE PROJECTPARTNERS

DE PROJECTLEIDER

ACTIES

FEEL W   D

M E E R  I N F O R M A T I E

1 598
gemobiliseerde eigenaars en 

landbouwers 

sinds de lancering in 2016 :

gezamenlijke opleidingen rond 

beroepen in de houtsector6

realisaties in gevaloriseerde 

regionale houtsoorten

georganiseerde evenementen

63
Forêt pro bos profilwood & formawood

feel wood

formawood

begeleide pilootboerderijen9

353
bedrijven gesensibiliseerd over 

het gebruik van regionale 

houtsoorten profilwood

trans agro forest

69

EFRO
TOTAAL

55%% 
8 

MILJOEN

€

4,4  
MILJOEN €

EEN BOS KENT GEEN GRENZEN. 
WAAROM ZOU DE BOS- EN 

HOUTSECTOR ER DAN EEN MOETEN 

KENNEN? ONZE 

PROJECTENPORTEFEUILLE OMVAT 5 
PROJECTEN DIE ELKAAR

AANVULLEN - FEEL WOOD, FORÊT 
PRO BOS, TRANS AGRO FOREST, 
PROFILWOOD EN FORMAWOOD.

Ontwikkeling van hout als grondstof in een 
korteketeneconomie  

Organiseren van werfbezoeken, 
opleidingen en evenementen 
Valoriseren van realisaties in regionale 
houtsoorten

Realiseren van brochures voor politici, 
eigenaars, beslissers en het grote publiek

Ontwerpen van gidsen, technische tools en 
kaarten
Ondersteunen van bedrijven bij het gebruik 
van regionale houtsoorten 

Bescherming van bodem en water 
dankzij de agrobosbouw

Bevordering van de innovatie in de 
houtsector 
Ontwikkeling van het vakmanschap en 
aanleren van goede technieken 

DE PROJECTENPORTEFEUILLE DIE HOUT SNIJDT!

%

Beleidsmedewerker - Europese projecten  
Clément Messias

clement.messias@fibois-hdf.fr

PROJECT 
MAAND VAN

DE

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_feel_wood.pdf
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KIDSHEARTS

LE PROJET

Uitbouwen van een 
grensoverschrijdend centrum voor 

pediatrische hartchirurgie in het Centre 
Hospitalier Universitaire de Lille dankzij 
een overdracht van competenties vanuit 

de Cliniques Universitaires Saint-Luc 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DE DOELSTELLINGEN

HET BUDGET

HET  PROJECT

DE PROJECTPARTNERSDE PROJECTLEIDER

DE ACTIES

M E E R  I N F O R M A T I E :

EFRO 

TOTAAL
2,5

MILJOEN €

:

50% 

PROJECT 
MAAND VAN

DE

EEN PROJECT DAT NA AAN HET HART LIGT!

KIDSHEARTS

Deze samenwerking met het 
CHU Lille is een blijk van 

erkenning voor de
afdeling hartchirurgie in 
Saint-Luc. Bovendien zal

de toename van het aantal 
patiënten ervoor zorgen 
dat de kwaliteit van de

zorg nog verder verbetert.

Pr. Jean Rubay 
Hartchirurg (Saint-Luc)

Zorgen voor een overdracht 
van technologie en kennis 
tussen Saint-Luc (BE) en het 
CHU Lille (FR) 

Verbeteren van de 
levenskwaliteit van de jonge 
patiëntjes en hun familie 

Opnemen van 260 baby's/kinderen 
per jaar die kampen met een 
hartafwijking 

Opleiden van 28 Franse artsen en 48 
Franse paramedici 

Oprichten van een Europees 
expertise- en onderzoekscentrum 
voor aangeboren hartafwijkingen 

©CUSL H. Depasse ©CUSL H. Depasse 

1,2 
MILJOEN 

 €

Directeur de pôle
Loïc Berthelot

loic.berthelot@chru-lille.fr

W W W . C H U - L I L L E . F R
W W W . S A I N T L U C . B E  

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_kidshearts_0.pdf
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VEDETTE

LE PROJET

Samen het natuurlijke erfgoed 
beschermen en een 

samenhangend grensoverschrijdend 
landschap ‘Vlaamse Duinen’ tot 

stand brengen 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

DOELSTELLINGEN

BUDGET

HET  PROJECT

DE PROJECTPARTNERS

DE PROJECTLEIDER

ACTIES

M E E R  I N F O R M A T I E

EFRO
TOTAAL

50%% 
3,7 

MILJOEN

€

1,8  
MILJOEN €

%

PROJECT 
MAAND VAN

DE

VEDETTE
HET GAAT DE FRANS-VLAAMSE 
DUINEN VOOR DE WIND!

Anne Vourc'h 
Directeur-oprichter van ‘Réseau des 
Grands Sites de France’ (2000-2018)  

Wat ons bijeenbrengt rond 
deze Vlaamse Duinen, is in

essentie onze betrokkenheid
bij de wereld. Het landschap is 

het fundament van alles 
en moet de belangrijkste

referentie blijven, het eerste 
punt van zorg en ons

belangrijkste actieterrein.

Samen een grensoverschrijdende visie 
ontwikkelen op het ecosysteem van de Vlaamse 
duinen 

Ecologische en eco-landschappelijke 
inrichtingsmaatregelen 

Beschermen en herstellen van kwetsbare 
gebieden 
Landschappelijke aanpak van stads-/ 
duinranden

Experimenteren met eco-engineering

Organiseren van diverse activiteiten: 
natuurspeurtocht, workshops, tweetalige 
animatie, rondreizende tentoonstelling,… 

Optimaliseren van het beheer van de 
duingebieden en goede praktijken verspreiden

Beschermde gebieden inrichten om de 
biodiversiteit te bevorderen 
Deskundigen, politici en het grote publiek 
sensibiliseren en betrekken 

 

Vedette heeft zelfs een mascotte! Een lammetje zonder ouders, in 2018 in de duinen gered door 

duinwachters van het Département du Nord, kreeg de rol van beheerder van de Vlaamse Duinen! 

leuk weetje

Coördinator van het project
Chris Timmermans

chris.timmermans@west-vlaanderen.be

W W W . V E D E T T E I N T E R R E G . C O M

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_vedette.pdf
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CODESIGN-ALIMENT

W W W . C O D E S I G N - A L I M E N T . E U

L E P R O J E T

Bevorderen van innovatie 
in de bedrijven van de 
voedingsindustrie via 

collectieve intelligentie Katrien Dedeyne 
Projectverantwoordelijke - Irminhildis

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

D E D O E L S T E L L I N G E N

B U D G E T

H E T P R O J E C T

D E P R O J E C T P A R T N E R S

D E P R O J E C T L E I D E R

Een cultuur van cocreatie en collectieve 
intelligentie versterken in de bedrijven van de 
voedingsindustrie 

Laten zien dat toegevoegde waarde bedacht 
wordt als de consument een centrale plaats 
krijgt in innovatieprojecten 

De grensoverschrijdende consument beter 
begrijpen, om nieuwe, beter aangepaste 
voedingsproducten te ontwikkelen 

D E A C T I E S

Een toolbox ontwerpen voor 
de bedrijven van de 
voedingssector 

Cocreatieworkshops 
organiseren 

Bedrijven begeleiden (2-3 
dagen, 6 weken of 3 maanden) 

Beleidsmedewerker voeding

M E E R  I N F O R M A T I E  :

Katelijne Vancleemput

katelijne.vancleemput@pomwvl.be

55%% 

700.000 

€

 400.000 
€

Bij Irminhildis wilden we
nieuwe producten ontwikkelen 

om andere doelgroepen te
kunnen bereiken. Dankzij de 
begeleiding van het project 
Codesign-aliment hebben we 

doeltreffende tools ontdekt 
en er werd op maat van onze

specifieke vraag een workshop 
georganiseerd

CODESIGN-ALIMENT
THINK   OF THE (TOOL)BOX

O

U

T

%

bedrijven werden 

gesensibiliseerd voor 

codesign

1 1 5  

bedrijven werden begeleid 

bij codesign18  

nieuwe businessmodellen 

werden ontwikkeld10  

tools werden ontwikkeld1 5
specifieke opleidingen 

werden georganiseerd4

loading...ideas loading. . .

  Bekijk de toolbox

PROJECT 
VAN

DE

MAAND 

EFRO

TOTAAL

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_codesign_aliment.pdf
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VISES

W W W . P R O J E T V I S E S P R O J E C T . E U /

L E P R O J E T

SSE-organisaties centraal 
plaatsen bij de evaluatie 

van hun maatschappelijke 
impact Joanne Clotuche 

Projectpartner VISES 
SAW-B Fédération d'économie sociale 

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

D E D O E L S T E L L I N G E N

H E T B U D G E T

H E T  P R O J E C T

D E P R O J E C T P A R T N E R SD E P R O J E C T L E I D E R

D E A C T I E S

M E E R  I N F O R M A T I E :

Naar aanleiding van de 
evaluatie opgestart binnen de 
VISES-benadering hebben de 
maatschappelijke werkers me 

gezegd:   "je slaagt erin om te 
verwoorden wat wij dagelijks 

doen". 
De evaluatie van de 

maatschappelijke impact van 
SSE-ondernemingen moet het 

dagelijks werk van de mensen 
valoriseren. 

PROJECT
VAN

DE MAAND

EFRO
50  

MILJOEN

€

MILJOEN €

1,6

3,2 %
TOTAAL

VISES
MIKKEN OP  MAATSCHAPPELIJKE IMPACT!

Coordinatrice du projet
Marie Loix

marie@concertes.be
Chargée de mission

Laurence Duflou

laurence.duflou@cresshdf.org

SSE-ondernemingen aanzetten tot het meten 
van hun maatschappelijke impact 

Testen en aanpassen van de VISES- 
benadering samen met 68 ondernemingen 

Verspreiden van de methodiek naar nieuwe 
SSE-ondernemingen en netwerken 

Financierders en politici overtuigen van de 
meerwaarde van de methodiek 

Ondersteunen van de strategische en 
prospectieve visie van de SSE-ondernemingen 

Een meetinstrument ontwikkelen voor de 
maatschappelijke impact op maat van de 
SSE-ondernemingen (Sociale en Solidaire 
Economie) 

:

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_vises_0.pdf
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MONIQUE

L E  P R O J E T  

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

D O E L S T E L L I N G E N

B U D G E T

H E T M I C R O P R O J E C T

D E P R O J E C T P A R T N E R S

D E P R O J E C T L E I D E R

A C T I E S

M E E R  I N F O R M A T I E

PROJECT
MAAND V A N D E

Hanotte Henriette, alias Monique, 
Verzetstrijdster, gids bij het Comète-netwerk 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 

Ik ontvang nog steeds brieven 
van kinderen van piloten die ik 
hielp tijdens hun tocht naar 
Spanje. Sommigen kwamen me

zelfs bezoeken en vroegen me 
om te tonen waar hun vader

precies de oversteek waagde. Ze 
vroegen me ook of ik dit opnieuw 
zou doen. Zonder aarzelen zeg 

ik dan 'ja', ondanks alle risico's 

die er waren!

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

M
I
C

R
O

VLUCHTEN OVER DE GRENS...

MONIQUE

"In het spoor van Monique"

Uitwerken van een 
grensoverschrijdende 

herinneringsroute voor wandelaars 
rond de Tweede Wereldoorlog 

Concretiseren van de grensoverschrijdende 
route genomen door 135 geallieerde piloten 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog konden 
ontsnappen dankzij het "Comète"-netwerk (10,7 
km tussen Rumes en Bachy) 

Ontwerpen van een bewegwijzering 
(informatiepanelen,...)

Uitwerken van promotiemateriaal: 
historische brochures, folders, 
brochures,... 

Organiseren van schoolprojecten en 
conferenties

Vertellen over en valoriseren van deze 
heldendaden 

Ervoor zorgen dat de toekomstige generaties 
zich bewust zijn van het verleden 

EFRO100
%% %

29.900 EUR 

Coördinator van het project
Valérie Grandjean

grandjean@visitwapi.be

W W W . V I S I T W A P I . B E

https://www.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/doc/le_projet_du_mois_-_monique.pdf
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CONCLUSIES

2019: een jaar waarin de eerste resultaten werkelijkheid worden!

In 4 jaar tijd is er veel gebeurd... 450 projectideeën werden ingediend en als 
gevolg daarvan worden nu 152 projecten en 72 microprojecten uitgevoerd voor 
een bedrag van meer dan 350 miljoen euro. Zo veel initiatieven op zo veel 
uiteenlopende terreinen, maar allemaal met hetzelfde doel: van de Frans-
Belgische grenszone een gebied maken waar de grens voortaan niet meer als een 
scheiding, maar als een verbinding wordt ervaren. Onze projecten uit de eerste 
en tweede oproep maken nu hun resultaten bekend, tot grote vreugde van ons 
programma!

2020 wordt het jaar van de dertigste verjaardag van de grote Interreg-
gemeenschap en veel mensen zijn van mening dat de grensoverschrijdende 
samenwerking op de agenda van het overheidsbeleid moet blijven staan omdat 
het een erkende drijfveer is geworden van cohesie en solidariteit.

In dit perspectief werd de programmering 2021-2027 wel degelijk door de 
Europese Commissie bevestigd. Het juiste gebruik van deze middelen zal van 
essentieel belang blijven.

OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE?

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

Raadpleeg hier de fiches van alle goedgekeurde projecten.

http://www.interreg-fwvl.eu/fr
https://twitter.com/InterregFWVL
https://www.facebook.com/interregFranceWallonieVlaanderen/
https://www.linkedin.com/company-beta/9413521
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/goedgekeurde-projecten-2014-2020


WOORDENLIJST
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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 aan projectpartners die minder goed op 
de hoogte zijn van de Europese financiering de mogelijkheid om op een eenvoudige en 
efficiënte manier deel te nemen aan een grensoverschrijdend samenwerkingsinitiatief.

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. 




