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OVER HET PROGRAMMA
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is één van de 107 programma’s voor Europese 
Territoriale Samenwerking. Het programma kwam tot stand op basis van de ambitie 
om economische en sociale uitwisseling te stimuleren tussen vijf grensregio’s: de 
regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West-Vlaanderen 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. Gedurende deze periode legt de Europese Unie de nadruk 
op vijf hoofdprioriteiten: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, klimaatverandering en hernieuwbare 
energie.

Op het vlak van het cohesiebeleid, heeft de Europese Unie 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.

De strategie van het programma bestaat uit 4 prioriteiten:

CONTEXT



De belangrijkste doelstelling van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is om 
grensoverschrijdende projecten te verenigen en te ondersteunen die tot doel hebben 
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.
• Begeleiden van de KMO’s bij hun ontwikkeling en markttoegang bij hun 

internationale activiteiten, in het bijzonder aan de andere kant van de grens.
• Beschermen en bewaren van de grensoverschrijdende hulpbronnen in het 

bijzonder ten aanzien van de natuurlijke en technologische risico’s.
• Valoriseren van het grensoverschrijdende patrimonium.
• Ondersteunen van de territoriale samenhang en van de jobcreatie in de 

grensoverschrijdende woon- en werkgebieden.
• Ontwikkelen en bestendigen van een grensoverschrijdend dienstenaanbod voor 

de bevolking op sociaal en gezondheidsvlak.

Klik hier om meer te weten over de programmaprioriteiten.

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

De microprojecten worden volledig gefinancierd door het EFRO, voor maximum 
30.000 euro.

2020 IN VOGELVLUCHT
Ondanks de bijzondere context van de gezondheidscrisis gingen het programma en 
de projecten gewoon verder in 2020. In het voorbije jaar focusten de activiteiten zich 
voornamelijk op volgende vier punten:

• opvolging van de goedgekeurde projecten;
• organisatie van het jaarlijkse programma-evenement;
• voorbereiding van de volgende programmaperiode, Interreg VI;
• beperking van de gevolgen van de gezondheidscrisis.
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https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/de-strategie-van-interreg-2014-2020


1. OPVOLGING VAN DE GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Eind 2020 ondersteunt het programma 158 projecten en 70 microprojecten, 
geselecteerd na de vier projectoproepen die sinds het begin van het programma 
opgestart werden.

Het totale budget voor deze projecten bedraagt bijna 320,3 miljoen euro, met een 
Europese medefinanciering van 165,4 miljoen euro vanuit het EFRO, en werd als volgt 
verdeeld:

• Prioriteit 1: 118,4 miljoen euro, waarvan 61,1 miljoen euro vanuit het EFRO en 56 
goedgekeurde projecten;

• Prioriteit 2: 44,5 miljoen euro, waarvan 22,9 miljoen euro vanuit het EFRO en 20 
goedgekeurde projecten;

• Prioriteit 3: 89,8 miljoen euro, waarvan 46,7 miljoen euro vanuit het EFRO, voor 
38 goedgekeurde projecten en 50 microprojecten;

• Prioriteit 4: 67,2 miljoen euro, waarvan 34,6 miljoen euro vanuit het EFRO voor 44 
goedgekeurde projecten en 20 microprojecten. 
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Wat zijn de resultaten?

Bij de start van de programmaperiode 2014-2020 bepaalde het 
samenwerkingsprogramma een reeks te behalen doelstellingen met de wil om de 
economische en sociale uitwisselingen te bevorderen tussen onze grensregio’s 
Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen in België. 

Het programma streeft ernaar om de gemeenschappelijke vaardigheden te bundelen 
en tegelijkertijd de rijkdom van elke betrokken regio te vergroten, en dit telkens ten 
voordele van de bevolking en de socio-economische actoren van de grensregio.

Meer dan 700 projectpartners geven dagdagelijks vorm aan de Frans-Belgische 
grensoverschrijdende samenwerking en werken via hun projecten aan het behalen 
van deze doelstellingen.

Ondanks de gezondheidscrisis bleven de resultaten in 2020 vooruitgang boeken. 

Concreet gaat het om de volgende cumulatieve resultaten op het einde van 2020, 
zoals hieronder geïllustreerd:
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2. HET JAARLIJKSE PROGRAMMA-EVENEMENT 

In 2020 stond het programma-evenement in het teken van enerzijds 30 jaar Frans-
Belgische grensoverschrijdende samenwerking, en anderzijds van de volgende 
programmaperiode: Interreg VI.

Het programma is de uitdaging aangegaan en organiseerde een interactief online-
evenement voor onze projectpartners en partnerautoriteiten. Het resultaat was dat 
bijna 400 deelnemers het evenement bijwoonden.

© Jérôme Van Belle - Wallonie-Bruxelles International 

De doelstellingen voor deze geslaagde namiddag werden behaald! Tijdens de 
gesprekken met enkele pioniers van de grensoverschrijdende samenwerking kwamen 
vooral hun getuigenissen en ervaringen aan bod. Verder kon het programma de 
evolutie meten tussen vroegere en huidige uitdagingen voor de grensoverschrijdende 
samenwerking. Zowel de Europese Commissie als de politieke vertegenwoordigers 
van de partnerautoriteiten van het programma gaven een mooie schets van deze 
uitdagingen.

Voor de volgende programmaperiode Interreg VI, gaf de grote meerderheid aan dat 
ze «zeer gemotiveerd» zijn en reeds nadenken over het uitwerken van toekomstige 
grensoverschrijdende projecten.
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Wilt u dit prachtige evenement (her)ontdekken?

De twee video’s “overzicht - vooruitzicht” die tijdens het evenement voorgesteld 
werden, alsook de video’s van de rondetafelgesprekken vindt u terug op ons Youtube-
kanaal.

De foto’s van het evenement kunt u hier bekijken.

Hieronder ziet u hoe deze pioniers in één woord de Frans-Belgische grens-
overschrijdende samenwerking beschrijven:
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https://www.youtube.com/user/INTERREGIVFWVL
https://www.youtube.com/user/INTERREGIVFWVL
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/repertoire/fotogalerij/jaarlijks-evenement-2020-30-jaar-frans-belgische-grensoverschrijdende


3. VOORBEREIDING VAN DE VOLGENDE PROGRAMMAPERIODE, 
INTERREG VI

De partnerautoriteiten en de Beheerautoriteit van het Interreg-programma France-
Wallonie-Vlaanderen boeken vorderingen bij de voorbereiding van de strategie van 
het Interreg VI-programma voor de volgende periode 2021-2027.

Een externe consultant zorgde voor een diagnose waarbij de kennis over het gebied 
bijgewerkt werd.

In 2020 werd het regelgevende kader voor de toekomstige programmaperiode nog 
niet vastgelegd. Onze autoriteiten zetten hun denkoefening gedurende het hele jaar 
verder.

Zo waren de werkzaamheden eind 2020 gericht op het bepalen van de grote 
strategische lijnen van het toekomstige programma en was er een eerste ontwerp 
voor de specifieke doelstellingen van het programma.

De uitwerking van het toekomstige INTERREG VI-programma gaat nu volop verder, 
met als streefdoel om dit zo snel mogelijk af te ronden!

Benieuwd naar meer informatie over de lopende werkzaamheden voor INTERREG VI? 
Abonneer u op onze nieuwsbrief.

4. BEPERKING VAN DE IMPACT VAN DE GEZONDHEIDSCRISIS

Sinds de start van de gezondheidscrisis, beperkte de Beheerautoriteit de impact van 
de gezondheidscrisis proactief met het oog op de uitvoering van het programma en 
de projecten.

In dat opzicht werden de projectpartners geïnformeerd over de versoepeling van 
bepaalde programmaregels, die o.a. betrekking hadden op de subsidiabiliteit van 
bepaalde uitgaven, het uitstellen of veranderen van bepaalde acties, ...

Doordat de Begeleidingscomités van de projecten online bijeenkwamen, kon de 
uitwerking van de projecten verder opgevolgd worden.

Het programma droeg ook haar steentje bij in de strijd tegen COVID-19 in het 
grensgebied door extra steun te verlenen aan een “COVID”-pakket binnen het 
samenwerkingsproject A-P/RESEAU-SERVICE, op initiatief van AVIQ in Wallonië en 
ARS Hauts-de-France in Frankrijk.

Meer weten over dit project? Ga dan naar de databank met de goedgekeurde 
projecten voor 2014-2020. 

ACTIVITEITEN
RAPPO

RT 2020

https://www.interreg-fwvl.eu/
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/projects-list
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/projects-list


FOCUS 
OP ENKELE 

GOEDGEKEURDE 
PR   JECTEN

Verschillende keren per jaar 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 2020.  
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W W W . M A T T I S S E - P R O J E C T . E U  

L E  P R O J E T  

Dr. Pierre-Marie Danzé 
Medisch bioloog – Centre 

Biologie Pathologie CHU Lille 

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  

P A R T N E R S

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

D E  A C T I E S

Preklinisch en biologisch in vitro 
onderzoek 
 
Modeliseren van de borst en 3D- 
printen van het omhulsel 
 
Bepalen van de biodegradeerbare 
medische materialen 
 
Verspreiding en valorisatie van 
onderzoekswerk 

Medisch bioloog – Centre Biologie Pathologie 

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

Dr. Pierre-Marie Danzé

pierremarie.danze@chru-lille.fr 

EFRO

TOTAAL
50%%  

MILJOEN  

 1,5 
MILJOEN €3

€

Geen raadpleging gaat voorbij 
zonder vragen over de vorderingen 

van ons grensoverschrijdend 
onderzoek! De patiëntes hebben hoge verwachtingen! Dat is de reden waarom we grote vorderingen 

hebben gemaakt met de 
chirurgische strategie van de 
innovatie van MAT(T)ISSE bij 

borstreconstructie na een volledige 
borstverwijdering!

MAT(T)ISSE
3D VOOR 
BORSTRECONSTRUCTIE 

%

 
 
Een bioresorbeerbare prothese te 
ontwikkelen op basis van het eigen 
vetweefsel 
 
Een chirurgisch protocol uit te werken 
 
De biocompatibiliteit en de afbraak van 
het materiaal te controleren 
 

Grensoverschrijdende deskundigheid 
bundelen om:

Een oplossing bieden voor 
chirurgische reconstructie 
op maat voor vrouwen die 

een borstverwijdering 
hebben ondergaan 

PROJECT 
VAN 

DE 

MAAND 
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L E  P R O J E T  

Uitwisseling van 
grensoverschrijdende medisch- 
sociale gegevens om de lokale 

overheden te sensibiliseren voor de 
gezondheidskwesties van hun 

bevolking 

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  

P R O J E C T

P A R T N E R SP 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 :

EFRO

TOTAAL

1,9  

MILJOEN €

:

50% 

HALLO DOKTER, BEN IK DE ENIGE MET 

DIE ZIEKTE?

GeDiDoT - BeVeGG

Of je nu politicus bent, 
praktijkwerker of 

burger, de gegevens 
laten je toe om de 
medisch-sociale 

toestand beter te 
kunnen begrijpen en dus 

beter te kunnen 

ingrijpen.

Christian Massot 
Arts voor Volksgezondheid – Observatoire 
de la Santé du Hainaut (OSH) 

 
De lokale overheden en 
verenigingen sensibiliseren voor hun 
rol op gezondheidsgebied 
 
 
De spelers in het veld begeleiden bij 
hun keuzes en engagementen 

Een grensoverschrijdende database 
ontwikkelen 
 
Grensoverschrijdende lokale 
gezondheidsprofielen publiceren die laten 
zien hoe de situatie is in een bepaald gebied 
 
Een grensoverschrijdende portaal voor 
statistieken ontwikkelen (sociaal- 
demografische en gezondheidsgegevens) 
 

950.000 
 €

Arts voor Volksgezondheid 
Christian Massot

christian.massot@hainaut.be

W W W . G E D I D O T . E U  

bijeenkomsten met 

praktijkmensen 

 

geanalyseerde indicatoren 

 

gepubliceerde 

gezondheidsprofielen 

 

online geplaatste portaalsite 

met grensoverschrijdende 

statistieken 

30

180

14

1

PROJECT 
MAAND VAN 

DE 
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L E  P R O J E T  

Werkzoekenden een 
internationaal 

erkende opleiding tot 
lasser aanbieden 

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  

P R O J E C T

P A R T N E R SP 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 :

EFRO

TOTAAL

1,3  

MILJOEN €

:

50% 

WAAR OPLEIDING EN WERK SAMENKOMEN!

WELDCOME

Het project biedt 
werkzoekenden de 
kans om een uniek 

Europees en 

internationaal 

erkend diploma te 
bekomen in de Frans- 
Belgische grensregio.

Jean-Jacques Morand 
Projectcoördinator - ICAM

In te spelen op de vraag van 
bedrijven naar geschoolde lassers 
 
 
Een opleiding op te zetten met de 
klemtoon op grensoverschrijdende 
vorming en mobiliteit van 
werkzoekenden 

Organiseren van 8 grensoverschrijdende 
opleidingssessies die toegankelijk zijn 
voor Franse en Belgische 
werkzoekenden 
 
Begeleiden van 120 werkzoekenden via 
opleiding, de zoektocht naar een stage 
en de integratie op de werkvloer 
 
Begeleiden van de deelnemers bij de 
internationale erkenning van hun diploma 

660.000 
 €

Projectcoördinator 
Jean-Jacques Morand

jean-jacques.morand@icam.fr

W W W . W E L D C O M E . E U  

Grensoverschrijdend competenties bijeen 
brengen om: 

PROJECT 
MAAND VAN 

DE 



W W W . I N T E R R E G - P R O T E C O W . E U

L E  P R O J E T  

PROTECOW Melkveehoudersclub 
6 Franse melkveehouders, 6 Waalse 
melkveehouders en 6 Vlaamse 
melkveehouders 

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

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

Grensoverschrijdende melkveehoudersclub 
om praktijken en kennis te delen 
 
Gezamenlijk onderzoek en toepassing van 
de resultaten op de diervoeding 
 
Gezamenlijke bezoeken van 
grensoverschrijdende adviseurs aan de 
veehouderijbedrijven 
 
 

Projectmanager 

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

Johan Mahieu 

johan.mahieu@inagro.be 

EFRO 

TOTAAL
50%%  

MILJOEN 

 500 
DUIZEND 
€1

€

Koeien hebben ruwvoer en 
krachtvoer nodig. Door de 
kwaliteit van het eerste te 

verhogen, verminderen we het 
gebruik van het tweede! Het 
verlagen van de kosten met 

behoud van een hoge productie 
is het doel dat we samen voor 

ogen hebben

PROTECOW
BETER GEVOEDE KOEIEN, BETERE 
KWALITEIT MELK!

%

 
 
Verbeteren van de rentabiliteit van de 
veehouderijbedrijven door de 
voederkosten te verlagen 
 
Verbeteren van de efficiëntie van het 
stikstofhoudend voer in de 
veehouderijbedrijven 
 
Motiveren van de melkproducenten in 
het gebied om hun methodes aan te 
passen 
 

De melkveehouders helpen 
om hun technisch en 

economisch resultaat te 
verbeteren

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

PROJECT 
VAN 

DE MAAND 
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CONCLUSIES

2020
Terugblik op 30 jaar Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking
Vooruitblik op Interreg VI

De 30ste verjaardag van de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking 
die dit jaar gevierd werd, heeft ons eraan herinnerd dat ons Interreg-programma 
France-Wallonie-Vlaanderen in de eerste plaats een verhaal is van mensen die 
samenkomen, evenals een prachtig instrument gericht op solidariteit en 
wederzijdse hulp.

De grens werd aanvankelijk als een hindernis beschouwd. Toch ligt ze ook vaak 
aan de basis van innovatie en stelt ze vandaag projectpartners langs weerszijden 
van de grens uit verschillende sectoren in staat om hun krachten te bundelen 
en concrete oplossingen aan te reiken waar de regio en haar bevolking de 
vruchten van plukken.

Aan de vooravond van de afsluiting van deze vijfde programmaperiode, zien we 
dat niet minder dan 158 projecten en 70 microprojecten goedgekeurd werden in 
het grensgebied van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. 

Ondanks de moeilijke gezondheidscontext, waardoor heel wat geplande acties bij 
de projecten vertraging opliepen, bleven de geconsolideerde resultaten op het 
niveau van het programma het hele jaar door stijgen.

De huidige crisis liet ons zien dat belemmeringen aan de grenzen terug de kop 
kunnen opsteken op een moment dat de Europese regio’s meer dan ooit behoefte 
hebben aan grensoverschrijdende samenwerking om de huidige uitdagingen het 
hoofd te bieden.

Met het oog op de versterking van de samenwerking wordt het toekomstige 
INTERREG VI-programma France-Wallonie-Vlaanderen momenteel uitgewerkt. 

Onze projectpartners zijn reeds gestart met nadenken over toekomstige 
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten...

OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE?

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

Raadpleeg hier de database van alle goedgekeurde projecten.

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


