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Vind uw partner op my project-eurometropolis.eu
De grensoverschrijdende projectenbeurs is geopend
Het Forum van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai lanceert een tool die dragers van grensoverschrijdende
projecten gemakkelijker met elkaar in contact wil brengen : een virtuele beurs waar men ideeën, projecten en
contacten kan uitwisselen en partners kan vinden www.myproject-eurometropolis.eu
Het doel bestaat erin de projectdragers enerzijds de kans te geven hun grensoverschrijdende projecten te
optimaliseren, te bundelen en zelfs te versterken, en anderzijds aan te moedigen zich beter voor te bereiden om
financiële bijstand van Europa te bekomen. Europese cofinanciering is mogelijk op voorwaarde dat men voldoet
aan de criteria om voor bijstand in aanmerking te komen, in casu de criteria van het Interreg VA-programma dat de
zone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen dekt.

Het FORUM draagt bij aan de aansturing van de Eurometropool-regio
Het FORUM is een vergadering van vrijwillige vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de drie
deelregio’s van de Eurometropool. Het wil via debat en/of actie bijdragen aan de ontwikkeling van de regio voor
haar inwoners en de lokale actoren. Het FORUM, voorgezeten door de Vlaming Philippe Vlerick, wou bijdragen aan
de verspreiding van correcte informatie aan (potentiële) projectdragers door hen virtuele of fysieke
ontmoetingsruimten
aan
te
bieden.
Deze acties worden binnen het FORUM specifiek aangemoedigd door een werkgroep “Europa”, aangestuurd door
Nouria Messaoudi, lid van het Bureau, met de technische ondersteuning van de Conseils de développement van de
Métropole européenne de Lille, Wallonie picarde en Transforum, evenals van het Agentschap van de
Eurometropool.
Samen met Agnès Monfret van de Europese Commissie (Europese grensoverschrijdende samenwerking) had het
FORUM reeds informatie verstrekt over de Europese programma’s en in juni 2014 in Wervicq-Sud 140 actoren van
de regio met elkaar in contact gebracht. Tijdens deze tweede bijeenkomst op 27 februari in de EDHEC Business
school zal gefocust worden op de 4 strategische assen van het Interreg Va-programma. Het FORUM wil op die
manier potentiële projectdragers opnieuw met elkaar in contact brengen vóór de lancering door Interreg van de
voorproject-oproepen (“klassieke” projecten, projectenportefeuilles, microprojecten) in het voorjaar van 2015.

Europese fondsen bekomen
Naast de mogelijkheid om de projecten inhoudelijk te verrijken, is het voor alle lokale actoren eveneens een
uitdaging om op efficiënte wijze Europese cofinancieringen te bekomen.
Globaal gezien zal 160 miljoen euro worden uitgetrokken voor de vier prioritaire assen van het programma : de
verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie, de
grensoverschrijdende competitiviteit van de KMO’s, de bescherming en opwaardering van het milieu door een
geïntegreerd beheer van de grensoverschrijdende hulpbronnen, en de promotie van de verbondenheid en

identiteit van de grensoverschrijdende regio’s.
----------------------------

Op 30 en 31 maart is er in Mons (België) een officiële lancering gepland van het nieuwe Programma Interreg Va
France-Wallonie-Vlaanderen.
Het evenement van 27 februari wordt
georganiseerd door het FORUM van de
Eurometropool, in samenwerking met de
Conseils de développement van Wallonie
picarde, de MEL en Transforum, alsook
met de EDHEC voor het onthaal.

