In maart 2010 namen 250 mensen deel aan de eerste Innovatieontmoetingen van de Eurometropool.
Vandaag bouwt de Eurometropool het netwerk van economische actoren verder uit door de

LANCERING VAN HET PLATFORM VOOR INNOVATIECLUSTERS
VAN DE EUROMETROPOOL LILLE-KORTRIJK-TOURNAI
Op 15 maart 2011 brengt de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in het Negundo
Center in Doornik alle actoren bijeen die langs weerszijden van de Frans-Belgische grens
werken rond innovatie.
De Eurometropool organiseert een ontmoetingsmoment voor actoren in de grensstreek die
werken rond innovatie : vertegenwoordigers van concurrentieclusters, onderzoekscentra,
overheden, bedrijven…
Het platform wenst de ontwikkeling van grensoverschrijdende onderzoeksprogramma’s bij
bedrijven en laboratoria te bevorderen via de uitwisseling van kennis en informatie, alsook via
grensoverschrijdende samenwerking. Heel de dag worden hierover dan ook conferenties, debatten
en workshops georganiseerd.

VIER CLUSTERS
Innovatieclusters zijn grensoverschrijdende innovatiecentra. Ze trachten de samenwerking
tussen de verschillende actoren in de verschillende streken van de Eurometropool Lille-KortrijkTournai te versterken. De Franse en Belgische concurrentieclusters zijn dus rechtstreeks bij het
project betrokken. De uiteindelijke doelstelling bestaat eruit om hen de kans te bieden om zich ook
op internationaal vlak te doen gelden. De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai ondersteunt de
uitbouw van vier specifieke clusters met een sterke verankering in het gebied van de Eurometropool:
landbouw-voeding-gezondheidszorg, textiel-innovatieve materialen-design, beeldvorming-ICT en
logistiek.

STREVEN NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE KIJK OP ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
Op middellange en lange termijn wil het platform een netwerk oprichten met verschillende
innoverende economische actoren waarbij een toenadering opnieuw kan uitmonden in innovatie.
Verder beoogt men op termijn de uitwerking en de toepassing van een samenhangende en
efficiënte economische strategie voor het volledige gebied van de Eurometropool waarbij elke
economische speler een eigen plekje krijgt.

Wat is de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai ?
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werd opgericht op 28 januari 2008 als
allereerste Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). De
Eurometropool bestaat uit 147 Franse en Belgische gemeenten.
Met een oppervlakte van 3 550 km2 waar twee landen, drie culturen en twee miljoen
inwoners vertegenwoordigd zijn, is de Eurometropool de belangrijkste
grensoverschrijdende metropool van Europa.
Als overlegstructuur brengt de Eurometropool 14 instanties bijeen die gericht zijn op
de ondersteuning en de bevordering van grensoverschrijdende, transnationale en
interregionale samenwerking. De culturele, politieke en administratieve grenzen
moeten weggewerkt worden om van deze diversiteit net een troef te maken.
Bovendien wordt het dagdagelijkse leven van de mensen uit de grensstreek op die
manier een stuk gemakkelijker. Verder staat de Eurometropool ook stil bij de
opmerkingen van het FORUM, een raadgevende vergadering met de
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, opgericht eind 2009.

