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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, de provincie West-
Vlaanderen en de provincie 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
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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). De projectenportefeuilles worden aan 55% 
EFRO gefinancierd.

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

2021 IN VOGELVLUCHT
De activiteiten die in de loop van dit jaar zijn ontwikkeld, zijn onderverdeeld in drie 
actielijnen: 

• opvolging van de goedgekeurde projecten;
• voorbereiding van de volgende programmaperiode, Interreg VI;
• communicatie over de resultaten van de projecten.

Vanwege de bijzondere context van de gezondheidscrisis is het jaarlijkse evenement 
van het programma, dat oorspronkelijk gepland was op 2 december 2021, uitgesteld 
tot 5 mei 2022.

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/burger-actor-projectpartner-programmapartner/de-strategie-van-interreg-2014-2020
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1. OPVOLGING VAN DE GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Sinds de afsluiting van de laatste oproep tot het indienen van projecten in 2020 heeft 
het programma 159 projecten en 71 microprojecten ondersteund. Sinds het begin 
van het programma zijn er vier oproepen tot het indienen van projecten en vier 
oproepen tot het indienen van microprojecten uitgevoerd.  

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: 118,5 miljoen euro, waarvan 61,1 miljoen euro vanuit het EFRO en 57 
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 21 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, de provincie West-Vlaanderen 
en de provincie Oost-Vlaanderen in België. 

Het programma streeft ernaar om de gemeenschappelijke vaardigheden bijeen te 
brengen 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 2021 vooruitgang boeken. 

Concreet gaat het om de volgende cumulatieve resultaten op het einde van 2021, 
zoals hieronder geïllustreerd: 

Gedetailleerde informatie over de resultaten van onze projecten is te vinden in de database 
van alle projecten van het Interreg V-programma 2014-2020, die u hier kunt raadplegen.

4 1 3
INSTELLINGEN 
HEBBEN DEELGENOMEN
AAN ONDERZOEKS-
P R O J E C T E N

8 6 4
OPLEIDINGEN

PERSONEN BEREIKT
VIA  b e g e l e i d i n g s -
A C T I E S  rond
ONDERNEMERSCHAP
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S Y S T 
E M E N

VOOR HET BEHEER VAN
NATUURLIJKE, INDUSTRIËLE
R I S I C O ’ S
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7

V A L O R I S A T I E -
MOGELIJKHEDEN
V O O R  H E T 
CULTURELE, HISTORISCHE, INDUSTRIËLE, 
NATUURLIJKE EN LANDSCHAPPELIJKE 
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BEHEER VAN DE
NATUURLIJKE
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G E Z O N D H E I D S -  E N 
S O C I A L E  D I E N S T E N

33ONDERSTEUNINGSACTIES 
VOOR DE TOEGANG TOT
 S O C I A L E 
D I E N S T E N

MOBILITEITSACTIES 
TEN GUNSTE VAN 
WERKGELEGENHEID195

ONDERSTEUNDE
BEDRIJVEN
WAARONDER 199
N I E U W E

1 1 4 4

16.
89

3

OPLEIDINGEN

DEELNEMERS 
              AAN  DE

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/projects-list
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2. VOORBEREIDING VAN DE VOLGENDE PROGRAMMAPERIODE

De partnerautoriteiten en de Beheersautoriteit van het Interreg-programma 
France-Wallonie-Vlaanderen maken vorderingen met de uitwerking van het 
Interreg VI-programma voor de periode 2021-2027.

Het Interreg-programma, met zijn 360-gradenvisie rond de grens, fungeert 
als schakel tussen de verschillende regionale strategieën, maar ook tussen de 
bevolking en gebieden aan weerskanten van de grens.

De partnerautoriteiten van het programma bevestigen dat ze bereid zijn de 
strategie voor 2021-2027 uit te voeren en ze zullen zich in hun samenwerking 
vooral toespitsen op een reeks gemeenschappelijke uitdagingen en doelstellingen.

Met dit doel voor ogen hebben de partnerautoriteiten ervoor gekozen de 
strategie op te bouwen rond vier strategische doelstellingen van het Europese 
cohesiebeleid 2021-27 en één specifieke doelstelling van de Europese 
territoriale samenwerking (ETS):

Strategische doelstelling 1: “Een concurrerender en slimmer Europa 
door de bevordering van een innovatieve en slimme economische 
transformatie”

Strategische doelstelling 2: “Een groenere, koolstofarme transitie 
naar een koolstofneutrale economie en een veerkrachtig Europa door 
de bevordering van een schone en rechtvaardige energietransitie, 
groene en blauwe investeringen, circulaire economie, klimaatmitigatie 
en -adaptatie en risicopreventie en -beheer”

Strategische doelstelling 3: “Een meer verbonden Europa door een 
betere mobiliteit en regionale ICT-connectiviteit”  

Strategische doelstelling 4: “Een socialer en inclusiever Europa door 
de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten”

ETS-doelstelling: “Een beter bestuur voor Interreg”
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Ontwikkelen en verbeteren van de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en 
van het gebruik van geavanceerde technologieën

Versterken van de duurzame groei en het concurrentievermogen van 
de kmo’s en scheppen van werkgelegenheid in de kmo’s, met name via 
productieve investeringen

Bevorderen van de aanpassing aan de klimaatverandering, van de 
preventie van het risico op rampen, en van de veerkracht, op basis van een 
ecosysteemgerichte aanpak 

Bevorderen van de toegang tot water en van duurzaam waterbeheer

Versterken van natuurbescherming, biodiversiteit en groene infrastructuur, 
in het bijzonder in stedelijke gebieden, en verminderen van alle vormen van 
verontreiniging

Werken aan een duurzame, slimme, intermodale mobiliteit die bestand is 
tegen klimaatverandering, op nationaal, regionaal en lokaal niveau, onder 
andere door het verbeteren van de toegang tot het TEN-T netwerk en van de 
grensoverschrijdende mobiliteit

1

2

3

4

5

6

Hieronder is een overzicht te vinden van de prioriteiten die de partnerautoriteiten 
hebben bepaald. Ze zijn uitgesplitst in specifieke doelstellingen die de nieuwe 
strategie van het Interreg VI-programma France-Wallonie-Vlaanderen vor-
men:

Prioriteit 1

Ondersteunen van het bedrijfsleven, de groei, 
de economische activiteit door innovatie 
en toegepast onderzoek

Prioriteit 2 

Versterken van de veerkracht en van het aanpassingsvermogen 
van de gebieden in het licht van de risico’s 
van de klimaatverandering

Prioriteit 3 

Verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteitsschema’s 
(personen en goederen) en bevorderen van een duurzame, 
multimodale mobiliteit die bestand is tegen klimaatverande-
ring, in de stad en op het platteland
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Verbeteren van de efficiëntie en integratie van de arbeidsmarkten en van 
de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het ontwikkelen van 
sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie

Waarborgen van de gelijke toegang tot de gezondheidszorg en bevorderen 
van de veerkracht van de gezondheidszorgsystemen, met inbegrip van de 
eerstelijnszorg, en bevorderen van de verschuiving van instellingsgebonden 
zorg naar gezins- en gemeenschapszorg

Versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische 
ontwikkeling, de sociale inclusie en de sociale innovatie

Versterken van de institutionele capaciteit van de overheden, in het bijzonder 
van de overheden die instaan voor het beheer van een specifiek gebied, en 
van de stakeholders

Bijdragen tot een doeltreffend openbaar bestuur door het bevorderen van 
de juridische en administratieve samenwerking en van de samenwerking 
tussen burgers, spelers van het maatschappelijk middenveld en instellingen, 
met name met het oog op het aanpakken van juridische en andere 
belemmeringen in de grensregio’s

Opbouwen van wederzijds vertrouwen, in het bijzonder door acties «van 
mens tot mens» aan te moedigen

De ontwerptekst van het toekomstige INTERREG VI-programma 2021-2027 werd 
eind december 2021 voorgesteld tijdens de openbare raadpleging. Het doel van 
deze raadpleging was te peilen naar de mening van alle geïnteresseerde personen 
en organisaties alvorens het ontwerpprogramma in 2022 ter goedkeuring voor te 
leggen aan de Europese Commissie.

De voorbereidingen voor het toekomstige INTERREG VI-programma gaan nu in 
een gestaag tempo verder, met de ambitie om tegen eind 2022 een eerste oproep 
tot het indienen van projecten uit te schrijven!

Prioriteit 4 

Ondersteunen van de gezondheids-, sociale, culturele 
en toeristische samenhang van het grondgebied

Prioriteit 5

Versterken van de overheidscapaciteit in het besluitvormings-
proces en bij de organisatie van het bestuur en van de territo-
riale samenwerking

7

8

9

10

11

12
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Wilt u meer weten over de lopende werkzaamheden voor INTERREG VI? Wilt u 
op de hoogte worden gehouden van de lancering van de eerste oproep tot het 
indienen van projecten?
Abonneer u op onze Nieuwsbrief.

3. COMMUNICATIE OVER DE RESULTATEN VAN DE PROJECTEN

Bij de afloop van dit Interreg V-programma 2014-2020 loopt een groot aantal 
projecten ten einde. De in 2021 uitgevoerde communicatieacties waren daarom 
hoofdzakelijk gericht op het bekendmaken van de resultaten en realisaties 
van de projecten. 

Meerdere keren per jaar worden projecten, portefeuilleprojecten en microprojecten 
onder de aandacht gebracht. Wat is het doel daarvan? Mensen in staat te stellen 
deze soms complexe projecten in één oogopslag te begrijpen!

Begin 2021 werden drie edities van de infografiek 
“Project van de maand” gepubliceerd. Vervolgens 
was het tijd om te innoveren en aan te sluiten bij de 
trend naar een steeds meer digitale communicatie.

Het nieuwe videoformat “De Grensoverschrijdende 
Minuut” werd gelanceerd. De video’s kunnen nog 
makkelijker worden verspreid en gedeeld via de 
sociale media. 

Het is de bedoeling om op een nog dynamischer 
manier de uitwisselingen tussen partners aan beide 
zijden van de grens te illustreren en om via begrijpelijke 
audiovisuele content uit te leggen hoe onze projecten 
inspelen op behoeften, problemen of kansen in het 
samenwerkingsgebied van het Interreg-programma 
France-Wallonie-Vlaanderen, ten voordele van de 
bevolking en van het gebied. 

Klik op de beelden op de volgende pagina’s om de infografieken en de video’s van 
2021 te bekijken. 

Wist u dat…

… de resultaten en realisaties van onze projecten over de grenzen van het 
samenwerkingsprogramma heen bekend worden gemaakt via de Europese 
database KEEP? Deze database is de meest volledige informatiebron over de 
projecten en de partners van de Interreg-programma’s in Europa.

Neem een kijkje op keep.eu

http://www.interreg-fwvl.eu/nl
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TOTAAL

DOELSTELLINGEN RESULTATEN

DE PROJECTLEIDER DE PROJECTPARTNERS

MICROPROJET

B³ moedigt bedrijven aan om de
biodiversiteit van het
grensoverschrijdende gebied te
behouden via gezamenlijke acties om 
de wilde bestuivers te beschermen.

Pauline DEVOS - Beleidsmedewerkster

MAAND

€ 30.000 

Begeleiding en logistieke ondersteuning 
van 8 bedrijven uit de Cœur du Hainaut en
de Pévèle Carembault voor de inrichting van
bijenvriendelijke voorzieningen en de installatie
van insectenhotels

“We ondersteunen 

De bedrijven bij zowel 

het plannen van de acties 

als bij de plantacties zelf,

door middel van opleidingen,

     met aandacht voor 

      communicatie”

 

BUDGET

Deelnemen aan de totstandkoming
van een duurzaam
grensoverschrijdend gebied 

De bedrijven helpen om een actieve 
rol te spelen ten gunste van de
biodiversiteit

Pauline DEVOS
Pauline.devos@idea.be

 

B³
Bed & Breakfast 

for bees

Lees meer over het micro-project B³ op de website van IDEA
en in de database Interreg FWVL van de goedgekeurde projecten 2014-2020

PROJECTMICRO

 efro

Organiseren van opleidings- en
bewustmakingsacties over wilde bestuivers 
en het ecologische beheer van groenzones

VAN 

DE

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/het-microproject-van-de-maand-januari-b3
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DE PROJECTLEIDER DE PROJECTPARTNERS

Het project brengt partijen bij elkaar 
die zich inzetten voor de begeleiding van 
startups en innoverende ondernemingen 
in de culturele en creatieve sector van de
grensoverschrijdende regio om een nieuwe
generatie creatieve ondernemers bij hun 
plannen te begeleiden: van idee tot succes!

Dankzij Protopitch 3.0 

heb ik mijn bedrijfsplan 

concreet kunnen maken, 

het vertrouwen erin teruggevonden,

interessante ontmoetingen gehad, 

en is een succesvolle 

grensoverschrijdende

samenwerking ontstaan.

 

ACTIES EN RESULTATEN

BOOSTCAMP: 3 weekends over advies
en tools om een project concreet te maken

BOOSTBUSINESS: 37 gezamenlijke opleidingen en
95 individuele coachingsessies rond
bedrijfsstrategie, marketing, communicatie…

BOOSTPITCH: 3 grensoverschrijdende wedstrijden
en ontmoetingen met professionals van de sector

19 bedrijven opgericht

DOELSTELLING

De economische ontwikkeling
van de ondernemers in de culturele 
en creatieve sector van de
grensoverschrijdende zone 
bevorderen

Lees meer over het project op www.protopitch.eu 
en in de database van de Interreg FWVL projecten 2014-2020 

Tiphany Ruggeri 
project My pure cure box

Clarisse Beaucamp
cbeaucamp@pictanovo.com

EEN VERHAAL VAN GEDREVEN ONDERNEMERS

MAAND
PROJECT

VAN 

DE

PROTOPITCH 3.0

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BUDGET

TOTAaL

1,8
MILJOEN € efro

1 MILJOEN

€55

%

https://www.interreg-fwvl.eu/nl/ontdek-ons-project-van-de-maand-maart-protopitch-30
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https://www.interreg-fwvl.eu/nl/ontdek-ons-project-van-de-maand-ap-reseau-service
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https://www.interreg-fwvl.eu/nl/retex-een-impuls-geven-aan-de-omschakeling-van-de-textielindustrie-naar-de-kringloopeconomie
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/transuniv-een-boost-voor-studies-loopbanen-onderzoek-en-innovatie
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/de-grensoverschrijdende-minuut-trim-footprint
https://www.interreg-fwvl.eu/nl/de-grensoverschrijdende-minuut-filiere-ad-t
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BESLUIT

Aan de vooravond van de afsluiting van deze vijfde programmaperiode zijn in het 
grensoverschrijdende gebied maar liefst 158 projecten en 70 microprojecten 
goedgekeurd.

Ondanks de gezondheidssituatie van het afgelopen jaar, waardoor een groot 
aantal van de geplande projectacties vertraging hebben opgelopen, zijn de op 
programmaniveau geconsolideerde resultaten blijven groeien.

De projectpartners hebben in 2021 niet de gelegenheid hebben gehad elkaar tijdens 
een programma-evenement te ontmoeten. Dit evenement, over het thema milieu 
en duurzame ontwikkeling, werd uitgesteld tot 5 mei 2022. Het evenement vond 
fysiek plaats om alle projectpartners de gelegenheid te bieden elkaar tijdens een 
gezellig moment te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over toekomstige 
projecten!

Intussen hebben de partnerautoriteiten en de Beheersautoriteit van ons 
samenwerkingsprogramma overeenstemming bereikt over de keuze van de 
thematische prioriteiten voor de toekomstige Interreg VI-programmering in de 
periode 2021-2027.

Het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wil een nieuwe kwalitatieve 
sprong voorwaarts maken in de grensoverschrijdende samenwerking, zodat deze 
een nog grotere bijdrage kan leveren aan de groei van de grensoverschrijdende 
regio en aan de duurzame economische, sociale en territoriale samenhang 
van de gebieden waaruit deze regio bestaat. 

We zetten resoluut koers naar 2022, het jaar waarin de zesde programmaperiode 
van start gaat, om samen een nieuwe stap voorwaarts te zetten in de 
grensoverschrijdende samenwerking: steeds dichterbij, steeds sterker!

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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WOORDENLIJST

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 uitgevoerd 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. 


