2.3.107 - OBS
Blue Stone Doelstelling

1. PROJECTLEIDER

HD Gestion
Postcode: 7000
Stad: Mons
Land: België

2. PROJECTPARTNERS EN BUDGET

PROJECTPARTNERS

GEBIEDSDEEL

TOTAAL BUDGET

EFRO

328 512,50 EUR

164 256,25 EUR

HD Gestion

WA

Syndicat Mixte du Parc Naturel régional
de l'Avesnois

FR

Réussir en Sambre Avesnois

FR

124 000,00 EUR

62 000,00 EUR

Communauté de Communes Sud
Avesnois

FR

426 400,00 EUR

213 200,00 EUR

Institut du Patrimoine Wallon

WA

246 259,33 EUR

123 129,66 EUR

Ville de Soignies

WA

126 291,02 EUR

63 145,51 EUR

Communauté de Communes Ardennes
Rives de Meuse

FR

TOTAAL

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

1 251 462,85 EUR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

625 731,42 EUR

3. OVERZICHT

Het project OBS is gebaseerd op een grensoverschrijdende territoriale, economische en politieke realiteit voor regio's (Henegouwen en

Avesnois/Champagne) aan beide zijden van de Frans-Belgische grens. De sector van de blauwe
hardsteen heeft er een belangrijke plaats in de economische realiteit (en dus ook in de
werkgelegenheid), en behoort tot de territoriale identiteit van dat gebied.
De "knowhow" in verband met deze sector vormt een economische niche die werkgelegenheid kan
creëren. Ondanks het aanwezige potentieel en de beschikbare middelen heeft de sector te maken met
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gelijkaardige economische uitdagingen (buitenlandse concurrentie, verlies van lokale en ambachtelijke
knowhow, de moeilijkheid om geschikte gekwalificeerde arbeidskrachten te vinden).
Het project wil een echte economische zone voor blauwe hardsteen creëren. Het beoogt om een
"cultuur" en een "economische niche" te ondersteunen en te ontwikkelen rond blauwe hardsteen en de
knowhow die in deze context bestaat aan beide zijden van de grens. Alle activiteiten die met steen te
maken hebben, zijn betrokken bij de opleiding en de projecten voor beroepsintegratie.
Het project omvat 3 operationele modules:
1.Verbetering van het groeipotentieel van de economische actoren van de sector door stimulering van
de vraag en hulp bij de aanpassing aan de nieuwe marktvoorwaarden. We moeten ervoor zorgen dat
ondernemingen het hoofd kunnen bieden aan de obstakels van de internationale concurrentie door een
facilitatorfunctie te voorzien die tussenkomt in het hele gebied, door creatie van een grensoverschrijdend
platform voor blauwe hardsteen, door gerichte acties voor openbare aanbestedingen ...
2.De ontwikkeling van innoverende activiteiten voor de harde blauwsteensector, die absoluut een
eigentijdse benadering moet hanteren voor zowel het gebruik van de producten als voor het
verkoopnetwerk: partnerschappen met de design- en onderzoeksector om de laatste ontwikkelingen te
volgen en ondernemingen te begeleiden met betrekking tot afzetmogelijkheden. Er zullen aanbiedingen
en nieuwe producten ontwikkeld worden (ambassadeurs, belvedères, industriële bezoeken ...).
3. De organisatie van grensoverschrijdende opleidingen voor steenbewerking en het delen van
opleidingsinfrastructuren voor steenbewerking voor optimaal en rationeel gebruik ervan en om een
breder draagvlak te bieden aan alle werkzoekenden in het grensgebied.

4. BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET PROJECT

Begindatum: 01/01/2016
Einddatum: 31/12/2019

5. NAAM VAN DE CATEGORIE STEUNVERLENING

Zakelijke ontwikkeling van kmo's, ondersteuning van ondernemerschap en incubatie (met inbegrip van
ondersteuning van voor spin-offs en spin-outs)

6. DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING

17 mei 2016
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