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Specifieke doelstellingen 

Inleiding 
 
Beste lezer, 
 
De Interreg-fiches hebben de bedoeling om de projectpartners van het Interreg-
programma France-Wallonie-Vlaanderen de nodige informatie te verstrekken 
over de voorbereiding, de indiening, de uitvoering en de afsluiting van een project, 
een projectenportefeuille. 
 
De documentatie zal regelmatig geüpdatet worden in de loop van de 
programmaperiode. Verzeker uzelf er steeds van dat u beschikt over de meest 
recente versie in de toolbox op de website van het programma: www.interreg-
fwvl.eu. 
 
Samen met andere infofiches vormt deze fiche het referentiekader voor iedereen 
die een grensoverschrijdend samenwerkingsproject wil uitvoeren in het kader van 
het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen 2021-2027. 
 
 
  

www.interreg-fwvl.eu
www.interreg-fwvl.eu
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DE DOOR HET INTERREG-PROGRAMMA FRANCE-
WALLONIE-VLAANDEREN ONDERSTEUNDE THEMA’S 
 
 
Zoals geïllustreerd in de Gids over de strategie van het programma heeft het 
programma Interreg France – Wallonie – Vlaanderen 2021-2027, goedgekeurd door 
de Europese Commissie, zijn strategie gestructureerd rond vijf prioriteiten, die elk 
overeenkomen met een strategische doelstelling op Europees niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Prioriteit 1 

  
Ondersteunen van het 
bedrijfsleven, de groei 
en het herstel van de 

economische activiteit 
via innovatie en 

toegepast onderzoek. 

   Prioriteit 4 

  
Ondersteunen van de 
gezondheids-, sociale, 

culturele en toeristische 
samenhang van het 

grondgebied 

   Prioriteit 5 

  
Versterken van de 

capaciteiten van de 
overheden op het 

gebied van 
besluitvormingsprocess

en en organisatie van 
het bestuur en van de 

territoriale 
samenwerking 

   Prioriteit 3 

  
Verbeteren van de 

grensoverschrijdende 
mobiliteitsplannen 

(personen en goederen) 
en bevorderen van een 

multimodale, duurzame, 
klimaatbestendige 

stedelijke en landelijke 
mobiliteit 

   Prioriteit 2 

  
De veerkracht en de 
aanpassing van de 

gebieden aan de risico’s 
van klimaatverandering 

versterken 
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Samengevat is elke prioriteit als volgt uitgewerkt in specifieke doelstellingen: 
 
Prioriteit 1: Ondersteunen van het bedrijfsleven, de groei en het herstel 
van de economische activiteit via innovatie en toegepast onderzoek 

Specifieke doelstelling 1.1: Ontwikkelen en verbeteren van de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit en van het gebruik van geavanceerde technologieën 

Specifieke doelstelling 1.3: Versterken van duurzame groei en het 
concurrentievermogen van kmo’s en het creëren van banen in kmo’s, onder meer door 
productieve investeringen 

Prioriteit 2: De veerkracht en de aanpassing van de gebieden aan de 
risico’s van klimaatverandering versterken 

Specifieke doelstelling 2.4: Bevorderen van klimaatadaptatie, rampenrisicopreventie en 
veerkracht, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen 

Specifieke doelstelling 2.5: Bevorderen van de toegang tot water en van duurzaam 
waterbeheer 

Specifieke doelstelling 2.7: Verbeteren van de bescherming en het behoud van natuur, 
biodiversiteit en groene infrastructuur, in het bijzonder in stedelijke gebieden, en 
verminderen van alle vormen van verontreiniging 

Prioriteit 3: Verbeteren van de grensoverschrijdende mobiliteitsplannen 
(personen en goederen) en bevorderen van een multimodale, duurzame, 
klimaatbestendige stedelijke en landelijke mobiliteit 

Specifieke doelstelling 3.2: Ontwikkelen van duurzame, slimme, intermodale en 
klimaatbestendige, nationale, regionale en lokale mobiliteit, met name door de 
toegang tot TEN-T en de grensoverschrijdende mobiliteit te verbeteren 

Prioriteit 4: Ondersteunen van de gezondheids-, sociale, culturele en 
toeristische samenhang van het grondgebied 

Specifieke doelstelling 4.1: Verbeteren van de effectiviteit en de integratie van de 
arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door het 
ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale economie 

Specifieke doelstelling 4.5: Garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg en 
veerkrachtiger maken van de gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van 
eerstelijnszorg, en bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar gezins- en 
gemeenschapsgebonden zorg 

Specifieke doelstelling 4.6: Versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in 
de economische ontwikkeling, de sociale inclusie en de sociale innovatie 
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Specifieke doelstellingen 

De nummering van de specifieke doelstellingen komt overeen met de Europese 
nomenclatuur. 
 
Bij de lancering van elke projectoproep hebben de partnerautoriteiten de 
mogelijkheid om uitsluitend projecten over bepaalde thema's te aanvaarden, of de 
aard van de specifieke modaliteiten te preciseren. 
 
Bij elke specifieke doelstelling worden actietypes voorgesteld. 
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Specifieke doelstellingen 

 

 
Prioriteit 1: Ondersteunen van het bedrijfsleven, de 
groei en de heropleving van de economische 
activiteit via innovatie en toegepast onderzoek 
 

 
Specifieke doelstelling 1.1: Ontwikkelen en verbeteren van de onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit en van het gebruik van geavanceerde technologieën 
 
1. Versterken van structurerende en complementaire economische sectoren met 

een groot potentieel voor technologische en ecologische innovatie door 
middel van de analyse van grensoverschrijdende waardeketens, teneinde 
samenwerking tussen privé et/of publieke organisaties te stimuleren en 
expertisecentra/consortia te ontwikkelen om nieuwe producten-diensten-
toepassingen tot stand te brengen 
 
Het doel is de versterking van de convergenties op territoriaal niveau te 
analyseren tussen de interventiedomeinen die zijn geïdentificeerd in de slimme 
specialisatiestrategieën. Deze belangrijke grensoverschrijdende sectoren met 
een groot potentieel inzake innovatie of economische valorisatie zullen de 
vorming van netwerken van complementaire sectoren en de ontwikkeling van 
nieuwe clusters, waaronder concurrentieclusters en -polen, vergemakkelijken. 
Dit zal het ook mogelijk maken de op de markt gerichte grensoverschrijdende 
samenwerking te stimuleren om de innovatietrajecten en/of de creatie en 
implementatie van nieuwe technologieën die beantwoorden aan 
gemeenschappelijke grensoverschrijdende behoeften van de drie 
gebiedsdelen, te versterken. 
 

2. Ondersteunen en verduurzamen van grensoverschrijdende transsectorale 
innovatie door middel van toegepast onderzoek - van technologisch 
maturiteitsniveau 3/4 (experimenteel proof of concept/ in laboratoria 
gevalideerde technologie) tot niveau 8 (compleet en gekwalificeerd systeem) 
op de verschillende strategische interventiegebieden 

 
Het doel is bedrijven aan te moedigen te innoveren en nieuwe producten-
diensten-toepassingen te creëren op interventiegebieden die het resultaat zijn 
van het kruisen van de S3-strategieën voor slimme specialisatie van de 
verschillende gebiedsdelen, om hun concurrentievermogen te versterken en 
meer gespecialiseerd te worden. Deze benadering via toepassingsgericht 
onderzoek kan vertaald worden in het beschikbaar stellen van testomgevingen, 
-apparatuur of -infrastructuren (living labs) die gebruikt worden voor 
experimentele ontwikkeling met en door bedrijven. Dit zal het mogelijk maken 
de cyclus van ontwerp tot productie van technologieën te verkorten. Deze 
infrastructuren vormen een antwoord op een probleem dat de grensbedrijven 
goed kennen, namelijk de noodzaak om dure testapparatuur of -
infrastructuren, die soms moeilijk toegankelijk zijn, te delen en aan te vullen. 
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Doel van de actie is ook voort te bouwen op de resultaten van soortgelijke 
projecten die in het verleden ondernomen werden en die geleid hebben tot 
sterke banden tussen onderzoekslaboratoria, hetgeen geleid heeft tot de 
vorming van grensoverschrijdende netwerken van onderzoekscentra. 
 
Daarnaast wijst het programma erop dat innovatie gepaard gaat met 
veranderende behoeften die een aanpassing van de uitrusting of de aankoop 
van nieuwe uitrusting noodzakelijk kan maken.  Bovendien kunnen de 
resultaten van eerdere projecten erop wijzen dat verdere specialisatie nodig is. 
Teneinde de relevantie van de nieuwe projecten te beoordelen, bepaalt het 
programma in dit verband dat elke aanvraag een beschrijving moet bevatten 
van de acties die eerder in hun domein werden gevoerd. 
 
Het ter beschikking stellen van infrastructuren en de daarbij horende 
netwerkvorming zorgen voor een klimaat dat bevorderlijk is voor de 
ontwikkeling van de economische structuur van het samenwerkingsgebied. 
Bovendien stelt deze actie de gebiedsdelen in staat gezamenlijk te investeren 
in tastbare materiële activa die een langdurig gebruik en een rendement op 
investering voor de plaatselijke bedrijven garanderen. Het Interreg-programma 
vormt dus een aanvulling op de regionale EFRO-programma's doordat het 
apparatuur en infrastructuur aan weerszijden van de grens financiert en 
onderbrengt in een netwerk. Deze aanpak maakt het mogelijk een kritische 
massa te bereiken voor het gebruik van apparatuur door het verzorgingsgebied 
niet te beperken tot één kant van de grens (360°-visie). Dit maakt ook de 
bundeling van uitrusting en schaalvoordelen mogelijk. 

 
3. Faciliteren van de ontwikkeling van de kenniseconomie en de intelligente 

sectoren op basis van het zich eigen maken door ondernemingen en 
administraties van een betere beheersing van gegevensbeheer en -
uitwisseling, alsmede van verwante technologieën 
 
Het doel is om de ondernemingen en administraties te begeleiden in de 
grensoverschrijdende uitrol van spitstechnologie in verband met gegevens 
(artificiële intelligentie, open data, enz.) Een betere interpretatie van de 
gegevens door middel van het gebruik van deze technologieën kan leiden tot 
de ontwikkeling van nieuwe toepassingen (industrie 4.0, “smart cities” of “smart 
territories”) of de versterking van het prestatievermogen van de bedrijven. 
Deze technologieën laten in het bijzonder toe de rekenkracht te maximaliseren 
en grote hoeveelheden gegevens te verwerken. Dit is essentieel om de 
veerkracht en de competitiviteit van de bedrijven te garanderen. Deze 
maatregel staat open voor alle kmo’s/zko’s die actief zijn in de 
samenwerkingszone. 

 
4. Ontwikkelen van innovatiecapaciteiten door de verspreiding van 

ecotechnologie, sociale innovatie en het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen 
waarin de concepten van de ecologische transitie en de circulaire economie 
geïntegreerd zijn 
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Het doel is de transitie naar een groenere economie te vergemakkelijken door 
de verspreiding van goede milieupraktijken en de invoering ervan binnen de 
bedrijven te ondersteunen. Deze goede praktijken moeten bijdragen tot de 
ontwikkeling van antwoorden op de uitdagingen van het grensoverschrijdende 
grondgebied, zoals vervuiling, energetische renovatie van gebouwen, 
verantwoorde landbouw, hergebruik van afval en hulpbronnen van het 
grondgebied, enz. Deze uitwisselingen kunnen plaatsvinden via de oprichting 
van een grensoverschrijdend "one-stop-shop"-platform dat bedrijven toegang 
biedt tot informatie over onderwerpen die verband houden met de ecologische 
transitie en dat hen in contact brengt met dienstverleners om goede praktijken 
te vinden. Wat sociale innovatie betreft, zou het doel zijn onderwerpen in 
verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en sociale en 
solidaire economie (SSE) te ondersteunen. Deze maatregel staat open voor alle 
kmo’s/zko’s die actief zijn in de samenwerkingszone. 
 
Gezien het belang van de EOR voor prioriteit 1 zal bij de uitvoering van het 
programma bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die bijdragen 
tot de EOR en de beleidsdoelstellingen daarvan. 
Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien zij in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. 
 
De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van 
het project 

• Onderzoekscentra  
• Innovatiecentra  
• Universiteiten  
• Instellingen voor hoger onderwijs 
• Competitiviteitspolen/clusters/bedrijvengroep

en  
• Kmo's en zko's 
• Innovatienetwerken  
• Beroepsfederaties  
• Consumentenverenigingen  
• Besturen  
• … 

• Kmo's en 
zko's 

• Besturen 
• Onderzoeker

s  
• Doctorandi  
• Studenten 

 
  



 

 9 
Specifieke doelstellingen 

Specifieke doelstelling 1.3: Versterken van de duurzame groei en van het 
concurrentievermogen van kmo’s en het creëren van banen in kmo’s, onder meer 
door productieve investeringen 
 
1. De verspreiding van technologische innovatie en een ecologisch verantwoorde 

aanpak bij kmo’s ondersteunen door het stimuleren van de "quadruple helix"-
ecosystemen die grensoverschrijdende interacties tussen industrie, 
overheden, onderzoeksinstellingen en eindgebruikers bevorderen om 
toegevoegde waarde te creëren en het concurrentievermogen te versterken. 
 
De doelstelling is de ontwikkeling van "quadruple helix"-ecosystemen en het 
hierin integreren van kmo’s. De ondersteuning van de interacties van dergelijke 
ecosystemen vergemakkelijkt de overdracht van technologisch aanbod tussen 
de academische wereld en die van de innoverende bedrijven. Deze overdracht 
draagt bij tot de totstandbrenging van een innovatiecultuur die gebaseerd is 
op de deskundigheid en de knowhow van de kennis- en innovatiecentra 
enerzijds en de bestaande industriële structuur anderzijds. Het resultaat van de 
uitwisselingen zal zijn dat er nieuwe kansen voor duurzame economische groei 
ontstaan, waardoor het concurrentievermogen van kmo’s kan worden 
versterkt. 
 

2. Opzetten van gezamenlijke maatregelen om de activiteit van kmo’s in de 
strategische interventiegebieden die voortvloeien uit het kruisen van de S3-
strategieën voor slimme specialisatie, stimuleren, zodat de werkgelegenheid 
in het samenwerkingsgebied in stand kan worden gehouden 
 
Het doel is een antwoord te geven op de gemeenschappelijke uitdagingen 
waarmee de kmo’s in het grensoverschrijdende gebied geconfronteerd 
worden, zoals het handhaven of vergroten van hun concurrentievermogen op 
veranderende of sterk concurrerende markten, het herdefiniëren van hun 
positie na veranderingen in de handel met het Verenigd Koninkrijk, het inspelen 
op veranderingen in de consumptie of de regelgeving, enz. Steun voor het 
opzetten en bundelen van grensoverschrijdende ondersteunende diensten 
voor kleine en middelgrote ondernemingen die actief zijn op gebieden die als 
strategisch gezien worden voor het gebied (met inbegrip van de CCI), kan 
waarde toevoegen aan de toekomstige economie, zal bijdragen tot de 
versterking van hun concurrentievermogen en de heropleving van de 
economische activiteit. De voor de kmo’s beoogde maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op gezamenlijke acties inzake overdracht en 
overname van bedrijven, toegang tot financiering en geavanceerde 
adviesdiensten, internationale ontwikkelings- capaciteiten en toegang tot de 
grensoverschrijdende markt op gebieden die als strategisch gezien worden 
voor het gebied (met inbegrip van de CCI). Het feit dat deze acties gezamenlijk 
ondernomen worden, maakt het mogelijk een groter effect te hebben en 
betere resultaten te behalen (bv. samen nieuwe markten ontwikkelen). 
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3. De veerkracht en het aanpassingsvermogen van ondernemingen ten aanzien 
van industriële/digitale transformaties versterken door de toegang tot en de 
toe-eigening van nieuwe technologieën te vergemakkelijken. 

De doelstelling is kmo’s te helpen zich aan te passen aan de digitale 
transformatie door processen inzake technologieoverdracht, waarbij bedrijven 
aan beide zijden van de grens betrokken zijn, te vergemakkelijken. Dit houdt in 
dat kmo’s moeten worden begeleid, zodat ze zich nieuwe technologieën zoals 
robotisering, digitalisering, enz. eigen kunnen maken en ze implementeren. 
Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling 
van digitale en creatieve sectoren ten gunste van de maakindustrie. 
 
 

4. Grensoverschrijdende acties voor de ontwikkeling van 
ondernemersvaardigheden op het niveau van het samenwerkingsgebied 
ondersteunen door de vorming van netwerken van steunpunten te bevorderen 
en door ondernemers te begeleiden bij hun inspanningen om nieuwe 
technieken, processen, opleidingen en ondernemersmethoden toe te passen. 

De doelstelling is om de ondernemingsgeest en het duurzaam 
ondernemerschap te stimuleren teneinde het creatiepotentieel (kmo’s, spin-
offs, startups, scale-ups, innovatiehubs, enz.) op het niveau van het 
grensoverschrijdende gebied te versterken. Dit impliceert de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende ecosystemen van ondernemersactiviteiten door middel 
van passende ondersteuning en/of financiering en door het stimuleren van 
een ‘quadruple helix’ benadering. De beoogde initiatieven kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op het coachen en opleiden van ondernemers, het 
organiseren van grensoverschrijdende wedstrijden voor ondernemers (m/v) 
tussen vestigingen, steun bij het zetten van concrete stappen om een 
onderneming op te richten, bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende 
ruimten voor ondernemerschap (met inbegrip van ondernemerschap voor 
studenten), steun voor creativiteit voor de ontwikkeling van competenties bij 
ondernemers, het opzetten van korte ketens, steun voor acties die duurzame 
consumptiepatronen van bedrijven en burgers stimuleren, enz. 

 
5. In kaart brengen van, anticiperen op en beantwoorden aan de behoeften van 

de werkgevers op het gebied van ontwikkeling van capaciteiten in verband 
met innovatie et intelligente specialisatie binnen de ondernemingen 
(vaardigheden in wetenschappelijke en technische disciplines, alternerende 
opleidingen, enz.), op het gebied van integratie en arbeidsmobiliteit in de 
strategische interventiegebieden van de grensoverschrijdende 
werkgelegenheidsgebieden 
 
De verwezenlijking van transities (digitaal, ecologisch, enz.) en de versterking 
van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van kmo’s hangen gedeeltelijk 
af van de beschikbaarheid van interne gekwalificeerde arbeidskrachten binnen 
het grensoverschrijdende gebied. Met deze actie wordt beoogd de 
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ontwikkeling van specifieke vaardigheden ter ondersteuning van 
sleutelsectoren van de grensoverschrijdende economie rechtstreeks in het 
bedrijf te ondersteunen. Het doel is de duurzame groei en het 
concurrentievermogen van de kmo’s te versterken en ook de werkgelegenheid 
in de kmo’s te stimuleren en dit impliceert de versterking van alternerende 
opleidings- en integratieprogramma's, van opleidings- en onderwijsacties, en 
het vergemakkelijken van mobiliteit/uitwisselingen van arbeidskrachten 
binnen het grensoverschrijdende gebied. Deze actie focust hoofdzakelijk op de 
ontwikkeling van capaciteiten van bedrijven op het gebied van innovatie en 
intelligente specialisatie, meer bepaald door interne permanente opleiding van 
het personeel (met inbegrip van het leren van nieuwe vaardigheden of het 
actualiseren van vaardigheden). Bijvoorbeeld kunnen de beoogde initiatieven 
betrekking hebben op het creëren van demonstratiesites, het uitvoeren van 
mobiele demonstraties, begeleiding, ontwikkeling en uitvoering van 
toepassingen, enz. 
 

6. Het concurrentievermogen, de groei en de heropleving van de economische 
activiteit aanmoedigen door de ondernemingen bij hun inspanningen te 
ondersteunen en de financieringsregelingen te structureren.  
 
Het doel is het aanpassings- en innovatievermogen van de grensbedrijven te 
vergroten door hun begrijpelijke, coherente grensoverschrijdende 
ondersteuning te bieden (advies, bijstand, enz.) die is afgestemd op hun 
behoeften. Deze actie heeft ook tot doel de toegang tot financiering voor 
ondernemingen op grensoverschrijdende wijze te structureren, met name door 
het opzetten van een vouchersysteem. Deze maatregel staat open voor alle 
kmo’s en zko’s die actief zijn in het samenwerkingsgebied. 
 
Gezien het belang van de EOR voor prioriteit 1 zal bij de uitvoering van het 
programma bijzondere aandacht worden besteed aan projecten die bijdragen 
tot de EOR en de beleidsdoelstellingen daarvan. 
Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien ze in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. 
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De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het 
project 

• Onderzoekscentra  
• Innovatiecentra  
• Universiteiten  
• Instellingen voor hoger onderwijs 
• Competitiviteitspolen/clusters/bedrijvengroepen  
• Innovatienetwerken  
• Beroepsfederaties  
• Kmo's en zko's 
• Administraties 
• Exportagentschappen  
• Opleidingscentra  
• … 

• Kmo's en zko's  
• Ondernemingen 

in de 
ontwikkelingsfase 

• Nieuwe en jonge 
ondernemingen 

• Ondernemers 
• Werknemers  
• Opleiders  
• Werkzoekenden 
• Onderzoekers  
• Doctorandi  
• Studenten  
• Burgers  
• … 
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Prioriteit 2: De veerkracht, de samenwerking en de 
aanpassing van de gebieden aan de risico’s van 
klimaatverandering versterken 

 
Specifieke doelstelling 2.4: Bevorderen van klimaatadaptatie en 
rampenrisicopreventie, veerkracht, rekening houdend met op ecosystemen 
gebaseerde benaderingen 
 
1. Stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking die gericht is op de 

ontwikkeling van innovatieve technologieën ter ondersteuning van de 
aanpassing aan de klimaatverandering. 
De doelstelling is om marktgerichte grensoverschrijdende samenwerking te 
ondersteunen met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe producten, 
diensten, processen of toepassingen om de aanpassing van de gebiedsdelen 
aan de klimaatverandering te verbeteren. De beoogde initiatieven kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van modellen voor de 
voorspelling van kustrisico’s en/of overstromingen, de aanpassing van land- en 
bosbouwpraktijken aan de droogte of de klimaatopwarming 
(bodembehandeling en bemesting), de ontwikkeling van technologieën om de 
bodem te beschermen, enz. 
 

2. Versterken van de grensoverschrijdende coördinatie tussen 
veiligheidsautoriteiten bij de uitvoering van risicobeheerstrategieën en 
ontwikkelen van de weerbaarheid van het grensoverschrijdende grondgebied 
tegen alle soorten rampen (natuurrampen, industriële rampen, technologische 
rampen, enz.) 
 
Het doel is de gezamenlijke planning en informatie-uitwisseling binnen het 
samenwerkingsgebied te ondersteunen om te voorkomen dat rampen van 
natuurlijke (bv. door klimaatverandering), industriële, technologische, enz. 
oorsprong zich voordoen. Dit zal de gebieden in staat stellen zich beter voor te 
bereiden en aan te passen aan dergelijke gebeurtenissen. Deze actie kan 
betrekking hebben op het opzetten van monitoringsystemen voor 
noodtoestanden, het verbeteren van de kennis van monitoringsystemen en van 
de coördinatie of toepassing van grensoverschrijdende noodplannen, het 
vastleggen van een gemeenschappelijke aanpak van het verhoogde risico op 
onderwaterzetting, overstroming, brand, het ondersteunen van de structurele 
uitwisseling van gegevens (op het gebied van milieu, industrie, technologie, 
enz.), enz. 
 

3. Verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering voor het hele 
samenwerkingsgebied door de ondersteuning van de ontwikkeling van groene 
en blauwe grensoverschrijdende infrastructuur 
 
Het doel is de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en het 
milieukapitaal van het samenwerkingsgebied in stand te houden door de 
ontwikkeling of renovatie van groene en blauwe grensoverschrijdende 
infrastructuur (behalve infrastructuur in verband met mobiliteit die onder 
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prioriteit 3 valt). In het kader van deze actie zouden de volgende initiatieven 
kunnen worden genomen: bevordering en aanleg van grensoverschrijdende 
groenzones, steun voor het terugbrengen naar de natuurlijke staat van de 
bodem in het samenwerkingsgebied, steun voor praktijken op het gebied van 
stedelijke ecologie ter voorkoming van hitte-eilanden, organisatie van een 
gezamenlijke ruimtelijke ordening met de betrokken actoren aan weerszijden 
van de grens, de preventie van kustonderwaterzetting en van overstromingen, 
enz. 
 

4. Ondersteunen van grensoverschrijdende maatregelen voor bewustmaking, 
informatieverspreiding en preventie van alle risico's (natuurlijke, industriële, 
technologische enz.) ten behoeve van de veiligheid van de bevolking en de 
werknemers op het grondgebied. 
 
Het doel is de veiligheid van werknemers en grensbewoners te verbeteren door 
hen bewust te maken en hun blootstelling aan (natuurlijke, industriële, 
technologische, enz.) risico's te beperken. In het samenwerkingsgebied 
bevinden zich veel industrieterreinen en het werd in het verleden 
geconfronteerd met industriële of milieurampen. Dit onderstreept de 
noodzaak om de werknemers en de bewoners van het grensoverschrijdende 
gebied te beschermen. Deze actie omvat bewustmakingscampagnes, steun 
voor de uitwisseling van goede praktijken, de productie van technische 
handleidingen en aanbevelingen, de bescherming van de veiligheid van de 
werknemers bij de winning en de hantering van gevaarlijke stoffen in het kader 
van bouw-/sloopwerkzaamheden, enz. 
 

5. De bedrijven, de bevolking en de lokale actoren bewustmaken inzake een 
beargumenteerd beheer van de natuurlijke bronnen van de gebieden door de 
verspreiding van goede praktijken 
 
De doelstelling is bedrijven, burgers en lokale actoren in het 
samenwerkingsgebied aan te moedigen zich in te zetten voor het behoud van 
het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering. Deze actie impliceert in 
het bijzonder de versterking van de betrokkenheid van de burgers en het 
aanleren van meer natuurvriendelijke gedragspatronen. De geplande 
initiatieven hebben betrekking op de verspreiding van goede praktijken en op 
bewustmakingsacties voor de bevolking, met inbegrip van scholieren en het 
bedrijfsleven. 
 
Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien ze in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. Het programma zal bij de 
uitvoering van de projecten voorrang verlenen aan groene infrastructuur. 
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De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het project 
• Plaatselijke overheden  
• Actoren van de burgerveiligheid 

(veiligheidsdiensten, 
burgerbescherming, gezondheid 
enz.) 

• Collectiviteiten 
• Milieuorganisaties 
• Actoren die actief zijn in de 

bescherming en het beheer van 
natuurgebieden 

• Milieubesturen 
• Actoren van de landbouwsector 
• Landbouwersverenigingen  
• Kmo's en zko's 
• Universiteiten 
• Instellingen voor hoger onderwijs 
• Innovatiecentra  
• Onderzoekscentra 
• … 

• Kmo's en zko's  
• Betrokken bevolking per 

risicogebied 
• Bevolking en gebruikers 

van de 
grensoverschrijdende 
ruimten 

• Landbouwers  
• Werknemers  
• … 

 
 

Specifieke doelstelling 2.5: Bevorderen van de toegang tot water en van 
duurzaam waterbeheer 
Deze doelstelling beoogt de uitvoering van acties overeenkomstig Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid, en met name de artikelen 3 en 8 daarvan. 
 
1. Het ondersteunen van acties die de watervoorraden verbeteren via het behoud, 

de blijvende toegankelijkheid, de behandeling en het grensoverschrijdend 
beheer ervan 
 
Het doel is dus om de in het gebied aanwezige watervoorraden te beschermen 
in het perspectief van de klimaatverandering en de tekortschietende aanvulling 
van het grondwater. Een aanzienlijk aantal rivieren doorkruist namelijk de grens 
en in het grensgebied zijn grensoverschrijdende grondwaterlagen aanwezig. 
Water is ook een belangrijk grensoverschrijdend thema vanwege de talrijke 
toepassingen ervan voor de bevolking, de industrie, de landbouw, het milieu, 
enz. 
Tot de talrijke initiatieven die kunnen worden genoemd, behoren: de 
optimalisatie van het watergebruik in de landbouw en het bedrijfsleven, de 
valorisatie van knowhow inzake het hergebruik van niet-conventionele 
waterbronnen (afvalwater, water uit mijnen en groeven, enz.), acties in verband 
met het beheer van rivieren, waterbekkens of grondwater, het behoud, op lange 
termijn, van de toegang tot drinkwater door een geïntegreerd 
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oppervlaktewaterbeheer, steun voor intelligente irrigatie, studies over de 
implementatie van nieuwe industrieën en de berekening van 
wateronttrekkingen, innovatieve waterbeheertechnieken zoals « the internet of 
water », evaluatie van de effecten van erosiebeheersingsmaatregelen, 
zoetwaterproductie, bescherming en behoud van de kwaliteit van het zoet 
water, in het bijzonder in de polders, enz. Deze actie zal de ontwikkeling 
inhouden van grensoverschrijdende beheerinstrumenten. 
Alle in dit kader uitgevoerde acties zullen in overeenstemming zijn met het 
beginsel "de vervuiler betaalt". 
Ze zijn ook verenigbaar bevonden met het "do no significant harm"-beginsel, 
aangezien ze in overeenstemming zijn met de methodologie van Frankrijk en 
België. 

 
De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het project 
• Plaatselijke overheden  
• Actoren van de burgerveiligheid 

(veiligheidsdiensten, 
burgerbescherming, gezondheid 
enz.) 

• Collectiviteiten 
• Milieuorganisaties 
• Actoren die actief zijn in de 

bescherming en het beheer van 
natuurgebieden 

• Milieubesturen 
• Actoren van de landbouwsector 
• Landbouwersverenigingen  
• Actoren van het waterbeheer en de 

waterdistributie 
• Universiteiten 
• Innovatiecentra  
• Onderzoekscentra 
• Kmo's en zko's 
• … 

• Betrokken bevolking per 
risicogebied 

• Bevolking en gebruikers 
van de 
grensoverschrijdende 
ruimten 

• Kmo's en zko's 
• Landbouwers  
• … 
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Specifieke doelstelling 2.7: Verbeteren van de bescherming van natuur, 
biodiversiteit en groene infrastructuur, in het bijzonder in stedelijke gebieden, en 
verminderen van alle vormen van verontreiniging 
 
1. Steun voor de instandhouding en het gezamenlijk beheer van de natuurlijke 

hulpbronnen van het grensoverschrijdende grondgebied om de ecologische 
continuïteiten te garanderen die de bescherming en het herstel van de 
biodiversiteit bevorderen 

De doelstelling is om geïntegreerde grensoverschrijdende acties met 
betrekking tot landschapsbeheer, ecosystemen, initiatieven rond 
stadslandbouw/peri-urbane landbouw, eco-tuinen, biologische revitalisering 
van de omgeving van bedrijven, versterking van het ecologisch netwerk in 
stedelijk milieu, bodembescherming, biodiversiteit, de bescherming van 
kusten en kustgebieden enz. te ondersteunen. Deze actie impliceert het tot 
stand brengen van grensoverschrijdende netwerken of corridors die schakels 
vormen in het netwerk van milieus die noodzakelijk zijn voor het functioneren 
van de leefgebieden en de soorten die deze bevatten: broed, foerageer-, 
overwinterings- of rustplaatsen, migratiegebieden, enz. Deze actie omvat de 
verbetering van beleidsontwikkelingsprocessen met betrekking tot het beheer 
van beschermde gebieden langs de grens, alsmede een adequate versterking 
van de kennis, van de beschikbaarheid van gegevens en van de communicatie 
met belanghebbenden. De beoogde grensoverschrijdende initiatieven kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op het behoud van de groene, blauwe en 
zwarte netwerken, het herstel van biologische corridors, de uitbreiding van de 
oppervlakte van beschermde natuurgebieden, de benutting van 
ecosysteemdiensten die een natuurlijker aanpak van de milieubescherming 
mogelijk maken (de natuur laten werken) als aanvulling op de bestaande 
technologische aanpak, de ontwikkeling van gemeenschappelijke protocollen, 
de bescherming van wetlands ("ramsar-sites"), het wegnemen van 
belemmeringen voor de vismigratie, de bescherming van de biodiversiteit. 
 

2. Ondersteunen van geïntegreerde acties inzake gezamenlijk 
landschapsbeheer, ecosystemen en bodembescherming in het 
grensoverschrijdende gebied om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 
te gaan 

De doelstelling is het verlies aan biodiversiteit binnen het 
samenwerkingsgebied tegen te gaan, vooral in de grensoverschrijdende 
teeltgebieden. Deze actie houdt dus in dat ecologische netwerken worden 
versterkt en een meer milieuvriendelijke landbouw wordt ondersteund om de 
druk van de landbouw op de biodiversiteit te verminderen. De beoogde 
gezamenlijke initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
instelling van onderzoek naar bodemvervuiling en gewassen die moeten 
worden aangeplant, de ondersteuning van de vorming van nieuwe 
grensoverschrijdende landbouwsectoren, de kennisontwikkeling van 
landbouwers, het uitvoeren van proeven, demonstraties en gecoördineerde 
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acties met het oog op een duurzaam landbouw- en bosbeheer, de gevolgen 
van grensoverschrijdende uitwisseling van landbouwgrond, enz.  
 
Deze acties zullen worden ontwikkeld in aanvulling op de door het ELFPO 
gesteunde acties (zie tabel in bijlage 1) en in overeenstemming met de visie van 
de Europese Unie op plattelandsontwikkeling. 
 

3. Ondersteunen van de ontwikkeling van gezamenlijke en innovatieve acties ter 
vermindering van elke vorm van vervuiling op het land, in de atmosfeer en in 
het water ten gunste van de biodiversiteit 

De doelstelling is de verschillende types vervuiling te verminderen (van bodem 
en lucht) die bijdragen tot de opwarming van de aarde en/of een bedreiging 
vormen voor de biodiversiteit en de gezondheid van de burgers van het 
samenwerkingsgebied. Deze actie kan omvatten: de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende instrumenten voor een geharmoniseerd beheer van de 
luchtkwaliteit, de ondersteuning van initiatieven die beogen de 
bodemvervuiling (natuurgebieden, landbouwgebieden, industriële gebieden, 
enz.), de luchtvervuiling en de watervervuiling (afvloeiing van 
fytofarmaceutische producten, verschijnen van invasieve soorten, enz.) terug 
te dringen.  
Alle in dit kader uitgevoerde acties zullen in overeenstemming zijn met het 
beginsel "de vervuiler betaalt". 
Ze zijn ook verenigbaar bevonden met het "do no significant harm"-beginsel, 
aangezien ze in overeenstemming zijn met de methodologie van Frankrijk en 
België. 
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De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het 
project 

• Plaatselijke overheden  
• Collectiviteiten 
• Milieuorganisaties 
• Actoren die actief zijn in de bescherming en het 

beheer van natuurgebieden 
• Milieubesturen 
• Actoren van de duurzame ontwikkeling 
• Natuurparken  
• Actoren van de landbouwsector 
• Landbouwersverenigingen  
• Actoren van het waterbeheer en de 

waterdistributie 
• Particuliere eigenaren 
• Actoren van de recyclage 
• Onderzoekscentra 
• Innovatiecentra  
• Universiteiten 
• Instellingen voor hoger onderwijs 
• Competitiviteitspolen/clusters/bedrijvengroepen 
• Innovatienetwerken  
• Beroepsfederaties  
• Consumentenverenigingen  
• Kmo's en zko's 
• … 

• Kmo's en zko's  
• Bevolking en 

gebruikers van de 
grensoverschrijdende 
ruimten 

• Landbouwers  
• Ondernemingen 
• Studenten / 

onderzoekers / 
doctorandi 

• ... 
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Prioriteit 3: Verbeteren van de grensoverschrijdende 
mobiliteitsplannen (personen en goederen) en 
bevorderen van duurzame, multimodale, stedelijke 
en landelijke mobiliteit bestand tegen 
klimaatverandering 
 

 
Specifieke doelstelling 3.2: Ontwikkelen en versterken van duurzame, 
klimaatbestendige, intelligente en intermodale nationale, regionale en lokale 
mobiliteit, met inbegrip van verbeterde toegang tot TEN-T en 
grensoverschrijdende mobiliteit 
 
1. Analyseren en aanpakken van de ontbrekende duurzame 

transportverbindingen om de mobiliteitspatronen te verbeteren en te zorgen 
voor continuïteit bij het grensoverschrijdende transportaanbod (personen- 
en goederenvervoer) 

De bedoeling is initiatieven te ondersteunen die het vervoer van personen en 
goederen aanzienlijk verbeteren. Het gaat erom de ontbrekende 
vervoersverbindingen (waaronder missing links) die aan de Frans-Belgische 
grens zijn geïdentificeerd, te bestuderen om oplossingen te vinden (bottom-
up). Bovendien beoogt deze actie de versterking van de continuïteit van het 
aanbod op het gebied van mobiliteit en diensten (dagelijkse mobiliteit, 
mobiliteit voor vrijetijdsbesteding, carpooling, enz.) in het 
samenwerkingsgebied. In dit kader dient ook het belang van het 
grensoverschrijdend vervoer in de stedelijke randgebieden en van de 
grensoverschrijdende verbindingen tussen stad en platteland benadrukt te 
worden. Deze actie kan ook verband houden met de uitvoering van tests of 
tijdelijke experimenten met transportroutes, met de ontwikkeling van 
schema’s voor openbaar vervoer, met het grensoverschrijdend oplossen van 
filevorming op bepaalde routes, enz. 
Anderzijds kunnen de initiatieven betrekking hebben op de ontwikkeling van 
fietspaden op basis van nauwkeurige plannen voor de aanleg ervan tussen de 
verschillende regio's van het samenwerkingsgebied. 
 

2. Het gebrek aan samenhang in de grensoverschrijdende mobiliteit wegwerken 
en de kwaliteit van het aanbod en het gebruik van multimodaal en duurzaam 
vervoer verbeteren 
 

De doelstelling is om de dialoog tussen de bevoegde structuren betrokken bij 
het openbaar vervoer te verbeteren om mobiliteitsproblemen op te lossen die 
het gevolg zijn van een gebrek aan samenhang (kaartverkoopsystemen, 
aansluitingen, reizigersinformatie, toegankelijkheid van de vervoersnetwerken, 
enz.). Bovendien houdt deze actie ook verband met de versterking van het 
aanbod van multimodaal en duurzaam vervoer ten behoeve van de burgers en 
de ondernemingen in het samenwerkingsgebied. Ze impliceert een aanpassing 



 

 21 
Specifieke doelstellingen 

van de grensoverschrijdende vervoers- en logistieke activiteiten (ook in de 
havengebieden) om de emissies van vervuilende stoffen te beperken, 
voortbouwend op het innovatievermogen van het samenwerkingsgebied. 
Bijvoorbeeld logistieke hubs met grensoverschrijdende reikwijdte met het oog 
op overstappen naar andere vervoersmodi, elektrische laadpalen, enz. 
 
In dit kader zal de Beheersautoriteit bij de selectie van projecten toezien op de 
naleving van de nationale plannen voor de vermindering van 
luchtverontreinigende emissies (artikel 6 van de richtlijn NEC 2016/2284) en/of 
de plannen met betrekking tot luchtkwaliteit, geluidsreductie en duurzame 
stedelijke mobiliteit. 
 
Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien ze in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. 
 
De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het 
project 

• Actoren van het transport 
• Overheid die het vervoer organiseert  
• Actoren van de duurzame ontwikkeling 
• Onderzoekscentra 
• Innovatiecentra  
• Universiteiten  
• Competitiviteitspolen/clusters/bedrijvengroepen 
• Innovatienetwerken  
• Beroepsfederaties  
• Consumentenverenigingen  
• Kmo's en zko's 
• Besturen  
• … 

• Kmo's en zko's  
• Bevolking en 

gebruikers van de 
grensoverschrijdende 
ruimten 

• Ondernemingen  
• … 
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Prioriteit 4: Ondersteunen van de gezondheids-, 
sociale, culturele en toeristische samenhang van het 
gebied 
 

 
Specifieke doelstelling 4.1: Verbeteren van de effectiviteit en de integratie 
van de arbeidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid door 
het ontwikkelen van sociale infrastructuur en het bevorderen van de sociale 
economie 
 
1. Het beter op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de 

grensoverschrijdende arbeidsmarkten door kennis te ontwikkelen en een 
vooruitziend beheer van de behoeften aan vaardigheden, onderwijs en 
levenslang leren. 

De doelstelling is het ontwikkelen van gedetailleerde kennis van de behoeften 
aan vaardigheden en opleiding van de werkgevers in het gebied door het 
identificeren van de vaardigheden die vereist zijn voor de ontwikkeling van de 
belangrijkste sectoren van het gebied. Het opzetten van programma’s voor 
onderwijs, educatieve innovatie, levenslang leren en integratie zal het mogelijk 
maken vraag en aanbod op de grensoverschrijdende arbeidsmarkten beter op 
elkaar af te stemmen.  
 
Deze specifieke opleidingen kunnen ook bijdragen tot het versnellen van de 
ecologische en digitale transities. 
 

2. Een geïntegreerd grensoverschrijdend begeleidingsaanbod ontwikkelen om 
de mobiliteit van werknemers, leerlingen, studenten, stagiairs en 
werkzoekenden te verhogen. 

De doelstelling is het verhogen van de mobiliteit van grensarbeiders 
(werknemers, werkzoekenden) en leerlingen (middelbare scholieren, 
studenten, praktijkleerlingen, stagiairs) teneinde de grensoverschrijdende 
werkgelegenheid te stimuleren. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van 
aangepaste diensten zoals het opzetten van grensoverschrijdende trajecten 
waarbij integratie, opleiding wordt gecombineerd met onderdompeling in 
werksituaties, optimalisering van de toegang tot voorzieningen of acties om 
het leren van talen (een van de belemmeringen voor de mobiliteit in de regio) 
te stimuleren. De verbetering van de mobiliteit vereist ook een versterkte 
samenwerking tussen alle actoren op het gebied van werkgelegenheid, 
integratie en opleiding in de verschillende gebiedsdelen, een gecoördineerde 
gegevensverzameling (vgl. acties m.b.t. ISO 1) evenals een betere 
grensoverschrijdende beschikbaarheid van informatie over de mogelijkheden 
(waaronder opleidingen, leermogelijkheden, enz.) en van het aanbod van 
banen en stages. 
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Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien ze in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. 
 
De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het project 
• Actoren van de werkgelegenheid 
• Actoren van de opleiding  
• Werkgevers  
• Ondernemingen  
• Sectorfederaties  
• Universiteiten  
• Opleidingsorganismen  
• Plaatselijke collectiviteiten  
• Besturen  
• … 

• Werknemers  
• Opleiders/leerkrachten  
• Werkzoekenden  
• Mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt 
• Grensoverschrijdende 

bevolking 
• Onderzoekers  
• Studenten/leerlingen 
• Mensen met een 

leercontract  
• Grensoverschrijdend 

publiek in moeilijkheden 
of in armoede 

• Kwetsbare en/of 
gemarginaliseerde 
groepen 

• … 
 

 
Specifieke doelstelling 4.5: Garanderen van gelijke toegang tot gezondheidszorg 
en veerkrachtiger maken van gezondheidszorgstelsels, met inbegrip van 
eerstelijnszorg, en bevorderen van de overgang van institutionele zorg naar 
gezins- en gemeenschapsgebonden zorg 
 
1. Bestaande initiatieven verlengen en verrijken door synergiën tussen 

instellingen te stimuleren, de bestaande gezondheids- en medisch-sociale 
stelsels te valoriseren en te verbeteren en de coördinatie van de zorgstelsels 
voor de bevolking aan weerszijden van de grens te bevorderen. 

De doelstelling is het ontwikkelen en verrijken van initiatieven voor 
grensoverschrijdende samenwerking tussen stelsels voor gezondheidszorg en 
langdurige zorg en het medisch-sociale stelsel. Dit houdt in dat het 
grensoverschrijdende aanbod van gezondheidszorg beter moet worden 
georganiseerd en dat de synergieën tussen de bestaande systemen moeten 
worden versterkt om de patiënten een betere zorg te kunnen verlenen en 
zodoende over te kunnen stappen van een model dat uitsluitend op de zorg in 
ziekenhuizen en instellingen gebaseerd is naar een gemengd model waarin 
thuiszorg en mantelzorg is opgenomen. Daartoe kan het 
samenwerkingsgebied voortbouwen op de versterking van de werking van de 
georganiseerde zones voor toegang tot grensoverschrijdende zorg (GTGZ), 
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door een mogelijke geografische uitbreiding en een verdieping van de 
bevoegdheden te ondersteunen. Een andere actie zou erin bestaan zich 
gezamenlijk in te spannen voor preventie en gezamenlijk risicobeheer bij een 
pandemie of gezondheidscrisis. Deze verruiming zou betrekking kunnen 
hebben op thuiszorg, zorg voor ouderen, zorg voor chronisch zieken en 
psychologische zorg.. 
 

2. De toegang tot gezondheids- en ziekenzorgdiensten en faciliteiten 
verbeteren, door de verspreiding van informatie over grensoverschrijdende 
zorgverstrekking en zorgmogelijkheden te bevorderen en door de mobiliteit 
van patiënten en gezondheidswerkers te ondersteunen, teneinde een 
efficiënte medische hulpverlening ten behoeve van de burgers te waarborgen. 

De doelstelling is de toegang tot alle gezondheidsdiensten voor de 
grensbevolking te vergemakkelijken om een efficiënte medische zorg te 
waarborgen, zodat overgestapt kan worden van institutionele diensten naar 
niet-residentiële buurt- en familiediensten. De verbetering van de 
toegankelijkheid van het zorgaanbod impliceert een betere verspreiding van 
de informatie, waardoor de mobiliteit van patiënten en gezondheidswerkers in 
de grensgebieden kan worden bevorderd om het probleem van de ‘medische 
woestijnen’ aan de grenzen te beperken. 
Daarnaast moeten acties in verband met de mobiliteit van professionals uit de 
gezondheidszorg aangemoedigd worden. 
 

3. Bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking en de implementatie 
van gemeenschappelijke instrumenten op het gebied van preventie, 
gezondheidsbevordering, innovatie in de zorg en de medisch-sociale sector en 
de ontwikkeling van persoonsgerichte diensten. 

Grensoverschrijdende gebieden worden geconfronteerd met een reeks 
vergelijkbare gezondheids- en medisch-sociale uitdagingen, zoals chronische 
ziekten of infectieziekten (hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, kanker, 
enz.). De toenemende grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van 
preventie en gezondheidsbevordering maakt het mogelijk deze uitdagingen 
aan te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat moet worden nagegaan welk 
preventieaanbod moet worden ontwikkeld in het grensoverschrijdende gebied 
en dat gemeenschappelijke instrumenten moeten worden geïmplementeerd. 
De beoogde initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de 
ondersteuning van inclusieve gezondheid, primaire preventie en preventie van 
verminderde zelfredzaamheid. 
 

4. Instrumenten en projecten op het gebied van ‘eHealth’ ontwikkelen in het hele 
grensoverschrijdende gebied om de toegang van de bevolking tot deze 
diensten te verbeteren en het tekort aan gezondheidswerkers te verhelpen. 

De doelstelling is bij te dragen tot de ontwikkeling en de invoering van 
instrumenten of praktijken op het gebied van eHealth, inclusief de begeleiding 
van patiënten en gezondheidswerkers bij het gebruik ervan, in het hele 
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grensoverschrijdend gebied, in het bijzonder in de gebieden waar een tekort 
aan gezondheidswerkers bestaat. De beoogde initiatieven kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op steun aan proefprojecten in verband met de 
ontwikkeling van digitale applicaties, telegeneeskunde-apparatuur of 
telemonitoring. Dit zal de toegang van de bevolking tot deze diensten 
vergemakkelijken, evenals het toezicht op patiënten die aan de andere kant 
van de grens zorg ontvangen en de oprichting van thuiszorgdiensten (bv. 
postoperatieve monitoring). Deze acties zullen er ook toe bijdragen over te 
stappen van een model dat uitsluitend is gericht op zorg in ziekenhuizen en 
instellingen naar een gemengd model waarin thuiszorg en mantelzorg is 
opgenomen. 
Het blijvend karakter van de gezondheidszorgfaciliteiten en -diensten wordt 
grotendeels gewaarborgd door de inspanningen om het gebruik ervan over de 
grenzen heen te delen. 
De gefinancierde acties zullen voldoen aan de EU-normen en -richtsnoeren 
voor het e-gezondheidsnetwerk, zodra deze door de lidstaten zijn vastgesteld.   
Alle door het programma voorgestelde acties zijn verenigbaar bevonden met 
het "do no significant harm"-beginsel, aangezien ze in overeenstemming zijn 
met de methodologie van Frankrijk en België. 
 
De belangrijkste doelgroepen 

 
Doelpubliek Begunstigden van het project 

• Partners van de ZOAST's 
• Hulpdiensten 
• Regionale gezondheidsautoriteiten 
• Gezondheidsprofessionals, 

professionals van de medisch-
sociale sector en/of de sociale 
interventie 

• Actoren van de 
gezondheidspromotie 

• Structuren voor mantelzorg, 
thuiszorg, persoonsgebonden steun 

• Staatsdiensten 
• Collectiviteiten 
• Patiënten- en 

gebruikersverenigingen 
• Ziekenfondsen / 

Ziekteverzekeringen 
• Schoolinstellingen 
• Ondernemingen 
• Onderzoeks- en innovatiecentra 
• … 

• Bevolking van de 
gebieden  

• Grensoverschrijdend 
publiek in moeilijkheden 
of in armoede 

• Professionals 
• Studenten/leerlingen 
• Kmo's en zko's 
• Start-ups 
• … 
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Specifieke doelstelling 4.6: Versterken van de rol van cultuur en duurzaam 
toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie 
 
1. Steun verlenen aan acties voor het change management en de veerkracht van 

de sector van de cultuur en het toerisme door middel van de 
professionalisering van zijn actoren.  
De doelstelling is bij te dragen tot de professionalisering van de actoren in de 
sectoren van toerisme en cultuur, teneinde het concurrentievermogen en het 
aanpassingsvermogen van deze sectoren op grensoverschrijdende schaal te 
versterken. De beoogde initiatieven houden verband met het aanleren en 
versterken van technische of transversale vaardigheden (digitalisering, digitale 
marketing, data-analyse, webdesign, enz.) binnen bedrijven, verenigingen, enz. 
door middel van begeleiding, netwerkvorming van actoren, uitwisseling van 
vaardigheden en opleiding op diverse gebieden (innovatie, marketing, enz.) en 
dit op grensoverschrijdende wijze. 
 

2. Ontwikkelen van geïntegreerde materiële en/of duurzame aanbiedingen en 
projecten om het culturele, industriële, natuurlijke en landschappelijke 
erfgoed te valoriseren, de continuïteit van het aanbod over de grens heen te 
waarborgen en gemeenschappelijke toeristische en culturele identiteiten op 
de schaal van het gebied te definiëren. 

De doelstelling is het ondersteunen van acties voor de ontwikkeling van een 
innovatief/gediversifieerd grensoverschrijdend toeristisch aanbod dat meer 
geïntegreerd is, om de aantrekkingskracht van het gebied te versterken. De 
ontwikkeling van dit aanbod omvat de vaststelling en implementatie van 
gemeenschappelijke toeristische en culturele identiteiten ‘van vroeger en nu’, 
en de ontwikkeling van goederen en diensten in samenhang met deze 
identiteiten. De beoogde initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op de valorisatie van een gemeenschappelijk erfgoed in de brede zin (belforten, 
begraafplaatsen van de wereldoorlogen, militaire sites, religieuze sites, 
natuurlijk en industrieel erfgoed, mijnerfgoed, marien en maritiem erfgoed, 
enz.) en van gedeelde oudere of recentere tradities (reuzen, legendes, 
duivensport, dialecten, gastronomie, vlas- en hoproute, enz.). De valorisatie 
van het grensoverschrijdende erfgoed kan ook plaatsvinden via de 
ontwikkeling van een nieuw aanbod, toeristische pakketten en routes (bijv. 
digitale klantenroutes, digitale spellen, thematische toeristische circuits, 
nieuwe belevingsvormen van bezoeken, enz.) om de continuïteit over de grens 
heen te waarborgen. 
 

3. Valoriseren en ontwikkelen van gezamenlijke culturele acties, met name op 
het gebied van de culturele en de creatieve industrie, om de 
aantrekkingskracht van het samenwerkingsgebied te waarborgen. 

De doelstelling is de revitalisering van de culturele sector te ondersteunen, met 
name na de COVID-19 crisis. Deze steun omvat het opzetten van gezamenlijke 
culturele initiatieven op de schaal van het gebieden om de internationale 
uitstraling en aantrekkingskracht van het samenwerkingsgebied te 
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bevorderen. De beoogde maatregelen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben 
op het stimuleren van thema’s die specifiek zijn voor het grensoverschrijdend 
gebied (industriële cultuur, textiel, voedingsmiddelenindustrie, economische 
activiteiten in relatie tot het water, enz.), de vorming van een 
gemeenschappelijk cultureel referentiesysteem en de versterking van de 
grensoverschrijdende culturele identiteiten. Daarnaast kan deze actie ook 
betrekking hebben op de creatieve industrie of de ontwikkeling van het aanbod 
inzake cultureel erfgoed in de vorm van tijdelijke tentoonstellingen, musea en 
virtuele tentoonstellingen (of in Augmented Reality) in verband met het 
grensoverschrijdend toerisme. 
 

4. Ondersteunen van het behoud en de verbetering van gemengde (toerisme en 
cultuur) duurzame en inclusieve kwaliteitsvolle grensoverschrijdende 
infrastructuren die bijdragen tot de concentratie van 
ontwikkelingsbevorderende functies. 
De doelstelling van deze actie is de toeristische en culturele aantrekkingskracht 
van het grensoverschrijdende gebied te ondersteunen door duurzame 
infrastructuren te behouden en te verbeteren. Kwaliteitsinfrastructuur kan 
worden beschouwd als een troef voor de toeristische valorisatie, die het 
mogelijk maakt gezamenlijke initiatieven met een grote 
toeristische/maatschappelijke meerwaarde te ontplooien. Deze initiatieven 
dragen bij tot de sociale cohesie, tot het concentreren en herlocaliseren van 
ontwikkelingsbevorderende functies. De beoogde maatregelen kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op de ontwikkeling van het ecotoerisme, het 
agrotoerisme of het inclusietoerisme. 
 

De belangrijkste doelgroepen 
 

Doelpubliek Begunstigden van het project 
• Actoren van het toerisme, het 

patrimonium en/of de cultuur 
• Plaatselijke overheden 
• Plaatselijke verenigingen (waaronder 

thematische verenigingen) 
• Collectiviteiten 
• Economische actoren 
• Institutionele actoren 
• Actoren die actief zijn in het beheer 

van de duurzame ontwikkeling 
• … 

 

• Professionals van de 
toeristische en culturele 
sectoren 

• Toeristen en bezoekers 
• Verenigingen zonder 

winstoogmerk, 
thematische actoren 

• Bevolking van het gebied 
• Leerkrachten 
• Studenten 
• Grensoverschrijdend 

publiek in moeilijkheden of 
in armoede 

• … 
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