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5 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER INTERREG
De Europese Territoriale Samenwerking: een doelstelling van het
cohesiebeleid
De globale doelstelling van het cohesiebeleid is de bevordering van een evenwichtige economische, sociale en
territoriale ontwikkeling in de hele Europese Unie. Beter bekend onder de naam Interreg, biedt de Europese
Territoriale Samenwerking (ETS) een kader voor de realisatie van gemeenschappelijke acties tussen partners uit de
verschillende lidstaten.

Er bestaan 3 soorten territoriale samenwerkingsprogramma’s:
Grensoverschrijdende programma’s

Voor meer
informatie,
klik hier

Transnationale programma’s
Interregionale programma’s

Van de scheidingsgrens naar de versmeltingsgrens
De samenwerking tussen de grensregio’s van minstens twee lidstaten wordt ondersteund door de
grensoverschrijdende programma’s van de ETS. De doelstelling is dubbel: enerzijds, een bijdrage te leveren aan het
oplossen van problemen die veroorzaakt worden door de grens; anderzijds de ontwikkeling van de potentiele
groeimogelijkheden van deze grensoverschrijdende regio’s door middel van innoverende samenwerkingsprogramma’s.

De Europese Commissie heeft voor de periode 2014-2020 11 thematische
samenwerkingsdoelstellingen bepaald:
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Interreg financiert projectvoerders die de partners van deze
programma’s zijn
“Niets is mogelijk
zonder partners. Niets
is duurzaam zonder
samenwerking.”
Sabrina CURZI

Beheersautoriteit van het programma Interreg FWVL
Wallonie-Bruxelles International

5 DINGEN DIE JE MOET WETEN OVER INTERREG
FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
De samenwerkingszone van het programma dekt 62.000 km²,
4 grensoverschrijdende regio’s en bijna 11 miljoen inwoners
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Van de 11 thematische doelstellingen van de Europese Commissie heeft
het programma gekozen om een strategie rond 4 prioriteiten te
ontwikkelen:

Onderzoek & Economische Beheer van Sociale
innovatie ontwikkeling het gebied samenhang
Van de 160 miljoen € die door
de Europese Instelling werd
toegekend, is tot op heden:
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Vandaag heeft het programma
bijgedragen aan de start van 118
projecten en 21 microprojecten,
dit dankzij de samenwerking van
ongeveer:

projecten

projectparners

Meer info? Volg ons op de
sociale netwerken!
interreg francewallonie-vlaanderen

HAPPY
EUROPE
DAY!

@ interregfwvl
interreg francewallonie-vlaanderen
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

