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Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg
France-Wallonie-Vlaanderen
is
een
Europees
territoriaal
samenwerkingsprogramma dat tot doel heeft de economische en sociale
uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensoverschrijdende regio’s: de regio’s
Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk en Wallonië en West- en OostVlaanderen in België.
De belangrijkste taak van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is de
grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en projecten te ondersteunen
die de gemeenschappelijke regionale uitdagingen in de vijf regio’s aangaan.

Het samenwerkingsprogramma ging officieel van start in 2015.
De Europese Commissie keurde het programma op 19 mei 2015 goed. Europa
financiert het programma via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
voor ongeveer 170 miljoen euro. De totale geraamde kost voor de periode 20142020 bedraagt 283,3 miljoen euro.
De financiële enveloppe toegekend aan het programma is verdeeld over 4
prioriteiten:

€ 170.000.000
37%
16%
27%
20%

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 cohesie en de gemeenschappelijke identiteit in
de grensregio’s

SLEUTELMOMENTEN VAN HET JAAR 2015
Twee belangrijke etappes werden in 2015 verwezenlijkt:
		
		

1.
2.

Het lanceringsevenement van het programma.
De uitwerking van de eerste projectoproep.

1. Het lanceringsevenement van het programma		
Op 30 en 31 maart lanceerden Wallonië (de Beheersautoriteit van het Interreg
V-programma France-Wallonie-Vlaanderen) en alle partnerautoriteiten het
nieuwe Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen 2014-2020, in
aanwezigheid van de Europese Commissie en van de Waalse minister-president
Paul MAGNETTE, in het Mons International Congress Xperience.
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CONTEXT

De 850 deelnemende projectpartners kregen een voorstelling van de inhoud
van het nieuwe programma. De behandelde onderwerpen waren onder
andere de uitvoeringsmodaliteiten, de geplande acties en de vier thema’s die
in samenhang met de 2020-strategie gekozen werden: onderzoek, innovatie
en technologieoverdracht, concurrentievermogen van kmo’s, patrimonium,
natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer, sociale cohesie, gezondheid, opleiding
en tewerkstelling.
Dit evenement was de gelegenheid bij uitstek om te tonen hoe dit programma
wil bijdragen tot de ontwikkeling van onze grensstreek en hoe het de duurzame
economische, sociale en territoriale samenhang van dit gebied wil versterken.

2. De uitwerking van de eerste projectoproep 		
De fase van projectoproepen werd dus opengesteld voor de instellingen/
projectpartners die een grensoverschrijdend project willen voorstellen.
Deze projectoproep gebeurde in twee fases: de indiening van een projectconcept
en vervolgens de indiening van een project, op voorwaarde dat de Stuurgroep
van het programma het projectconcept valideerde.
De eerste fase werd op 8 mei afgesloten: 216 projectconcepten werden op die
manier ingediend. Dit bewijst het dynamisme van de projectpartners op het
terrein.
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Dit evenement bood de mogelijkheid om de levende krachten van het
samenwerkingsgebied op één en dezelfde plaats bijeen te brengen en hen
kennis te laten maken met de opportuniteiten die dit nieuwe programma biedt.

GEVRAAGDE EFRO-BEDRAGEN PER PRIORITEIT

De tweede fase van deze eerste projectoproep werd op 25 september afgesloten
met de indiening van 93 projecten.
GEVRAAGDE EFRO-BEDRAGEN PER PRIORITEIT

Eind 2015 maakte het geheel van deze projecten nog het voorwerp uit van een
evaluatie. De beoordeling gebeurt tijdens de Stuurgroep in februari 2016.
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Aan het einde van het evaluatie- en beoordelingsproces van deze
projectconcepten, selecteerde de Stuurgroep van het programma, die op 7, 8
en 9 juli samenkwam, 101 projectconcepten en verwierp er 115.

De Stuurgroep: de instantie die de Beheersautoriteit en alle partnerautoriteiten
van het programma samenbrengt. De stuurgroep is verantwoordelijk voor
de evaluatie van de grensoverschrijdende projecten op basis van specifieke
selectiecriteria vastgelegd door het Comité van Toezicht.
Het Comité van Toezicht: de centrale beslissingsinstantie van het programma.
Het Comité van Toezicht groepeert de Beheersautoriteit, de Europese
Commissie en alle partnerautoriteiten van het programma. Haar missie
bestaat erin strategische richtsnoeren te geven voor de uitwerking van het
programma en elk belangrijk rapport voor de Commissie goed te keuren
(communicatieplan, jaarverslag…).

MEER INFORMATIE ?
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GLOSSARIUM

