GELABELLDE PROJECTTEN 2009‐20
014
Het toekennen van
n het label van de EGTTS aan gren
nsoverschrijd
dende actiess of projectten dient
beschou
uwd te worden als een middel om de grrensoverschrrijdende sam
menwerkingg in het
werkingssgebied van de EGTS te bevorderen
b
een te onderssteunen. De labelling kann de vorm aa
annemen
van een geassocieerd partnershiip of van eenn statuut van
n observatorr bij Europesee projecten. De EGTS
digingen voo r manifestatties en worksshops van dee gelabelde projecten
p
verspreid
dt in zijn nettwerk uitnod
en neem
mt er zelf aan
n deel. Het platform van de EGTS kan
n gebruikt wo
orden om tee communice
eren over
de actiess of het projeect. De EGTSS maakt desggewenst deel uit van de Interreg begeeleidingscom
mités.
Zeven Europese pro
ojecten geno
oten tijdenss de periode
e 2009‐2014
4 van het EG
GTS keurme
erk. Deze
projecteen eindigden allen in de lo
oop van of eeind 2014.

1. Interreg IV A Fraance‐Wallon
nie‐Vlaanderren project “Transvisite”
“
”.
Het pro
oject had als doel de grensoversc hrijdende economische
e
bezoekers‐‐en koopstromen te
versterken om op deze
d
manierr de commeerciële activiteiten in de
e grensoverrschrijdende regio te
n februari 20010 en liep to
ot januari 2014.
stimulerren. Het project startte in

2. Interreg IV A France‐Wa
allonie‐Vlaannderen pro
oject “Gren
nsoverschrijddend recrea
atief en
funcctioneel netw
werk”.
Aann beide zijde
en van de
werd
greens
van
onaafhankelijk
elkkaar een netw
werk van
ge
tra
wegen
n de kust.
onttwikkeld aan
Grensoverscchrijdend
hebbben de ne
etwerken
vann trage weggen geen
aannsluiting op
p elkaar.
Ditt
beteken
nt
dat
elaars en
fiettsers, wande
anddere recrean
nten hun
toccht aan de
e Frans‐
Belgische grens niett konden verrderzetten. B
Bovendien beperkten
b
he
et kanaal Ni euwpoort/D
Duinkerke
en de aautostrade E40 /A18 een
e
vlotte vverbinding tussen
t
kust en achterlland. Drie boeiende
b
landschaappen (de du
uinen, de ou
ude duinen een de Moere
en) waren hierdoor recreeatief niet aa
an elkaar
gelinkt. Ook het toeeristisch verkkeer tussen Bray‐Dunes en De Pann
ne is erg druuk en zorgt voor
v
een
etsers. Via drie concrete acties met name
n
het
toenemeende verkeersonveiligheid voor wanddelaars et fie
aanleggeen van trage wegen, de bouw
b
van eeen brug over het kanaal en
e een tunneel onder de
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autostrade, heeft het project deze problematiek helpen oplossen. Het project startte per 1
september 2010 en liep tot 31 augustus 2014.

3. Interreg IV A Twee Zeeën project “ACE”.
Algemene doelstelling: onderzoeken hoe economische groei en werkgelegenheid kan gerealiseerd
worden zonder het milieu en het klimaat verder te belasten. Om het doel te bereiken werd gewerkt
op 3 niveaus:
1. Bedrijven: sensibiliseren, aanzetten tot bv. energiezuinig bouwen, individuele
bedrijfsondersteuning via REG‐scan.
2. B2B (of bedrijvengroepen): nagaan of op vlak van energie uitwisseling mogelijk is tussen bedrijven
of tussen bedrijven en hun omgeving.
3. Bedrijventerreinen: nagaan of collectieve hernieuwbare energieproductie op en voor het terrein
mogelijk is; integratie CO2‐neutraliteit in plan‐ en ontwerpfase (concept & design).
Looptijd van augustus 2009 tot 30 juni 2014.

4. Interreg IV A France‐Flandre‐Wallonie “TERCO” – Territoriale Coöperatie: naar een duurzame
ontwikkeling van de grensoverschrijdende rurale en peri‐urbane gebieden.
Het project analyseerde de ruimtelijke veranderingen en de dynamiek op het platteland in het
grensoverschrijdend werkgebied van de EGTS en bracht deze in kaart. In voorbereiding van
ruimtelijke plannen en toekomstige Europese programma’s werden rond bepaalde thema’s, dorpen
en (deel)gebieden grensoverschrijdende strategieën uitgewerkt. Bijzondere aandacht ging naar het
landschap als integrerend kader waarbij het behoud, de ontwikkeling van de beleving door de
gebruiker en het ecosysteem centraal staan. Om deze ruimtelijke uitdagingen aan te pakken ging er
bijzondere aandacht naar het begeleiden en ondersteunen van plattelandsgemeenten. Het project
werd opgestart per 1 januari 2013 en liep tot eind 2014.

5. Interreg IV A France‐Wallonie‐Vlaanderen project “KESS” of Knowledge center to Entreprise
Service through Students ‐ grensoverschrijdende dienstverlening van kenniscentra aan
bedrijven.
KESS was een netwerk van hogescholen en werkgeversorganisaties in Vlaanderen en Noord‐
Frankrijk. KESS heeft bruggen gebouwd tussen Vlaanderen en Noord‐Frankrijk, tussen studenten en
het bedrijfsleven, tussen theorie en praktijk en tussen business en technologie.
De partners streefden naar een WIN‐WIN voor alle betrokkenen, ervaringsgericht én
grensoverschrijdend:
‐ bedrijven hebben nood aan ondernemende en goed opgeleide studenten
‐ studenten willen tijdens hun studies al de theorie toetsen aan de praktijk
‐ docenten en onderzoekers willen nog nauwer samenwerken met bedrijven en vice versa.
Via KESS werden vraag en aanbod samengebracht: stageplaatsen worden gekoppeld aan stagiairs, en
vragen van bedrijven aan multidisciplinaire teams van studenten, docenten en onderzoekers. Het
project liep van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2014.
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6.
Interreg IV A France‐Wallonie‐Vlaanderen projecten “Grensoverschrijdend
jeugdwerk. Groeikansen voor jongeren.”
Het project had drie grote doelstellingen :
1. Het inventariseren en gemeenschappelijk promoten van het toeristisch en recreatief aanbod voor
kinderen en jongeren in de grensstreek (incl. verblijfsmogelijkheden) zodat de jongeren meer van
hun vrije tijd doorbrengen over de grens. Jongerenuitwisselingen worden georganiseerd in het kader
van het project “Un Eté en Nord”.
2. Het uitwisselen of creëren van een pedagogisch aanbod van onderwerpen die tot de leefwereld
van kinderen en jongeren behoren: preventie, opvoeding, welzijn en welvaart alsook uitwisseling op
het vlak van educatie via het evenement ‘Kick op Sport’ en de actie ‘Tournée des plages’.
3. Het coördineren en stimuleren van grensoverschrijdende projecten op het vlak van jeugdwerk
door het organiseren van info‐ en ontmoetingsmomenten voor jongerenorganisaties, het
samenbrengen van mogelijke projectpartners, het opzetten van taalopleidingen en eveneens door
het verzorgen van de communicatie en de promotie van het project bij verschillende actoren. Het
project werd opgestart op 1 maart 2010 en liep tot eind februari 2014.

7. Interreg IV C “NOSTRA ‐ Network of Straits”
Het project streefde naar een betere grensoverschrijdende governance van de zee‐engten via
ervaringsuitwisseling. Zestien partners vertegenwoordigden in totaal acht zee‐engten. Het project
onderzocht hoe een gezamenlijke planning en een gecoördineerde ontwikkeling van de zee‐engten
op een duurzame manier kunnen worden aangepakt om aldus de biodiversiteit en het natuurlijk
patrimonium te beschermen en te behouden. Voor elke zee‐engte werd gewerkt aan een
grensoverschrijdende governance voor het beheer van de zee‐engte op basis van een
gemeenschappelijke visie. Governance en natuurbehoud vormden de dubbele rode draad van het
project. Het project liep over drie jaar, van 2012 tot en met 2014.
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