INTERREG IV FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN
LAAT DE FRANS-BELGISCHE GRENS VERVAGEN
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen werd in 2007 door de Europese Commissie opgestart en is erop
gericht de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensgebieden : Nord-Pas de Calais, ChampagneArdenne en Picardie in Frankrijk; Wallonië en Vlaanderen in België.
Het Programma heeft tot doel dat de diverse regio’s elkaars deskundigheid delen en daarbij gebruik maken van de troeven
waarover elke regio beschikt. Dit moet voordelen opleveren voor de bevolking van de hele zone.

EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE RUIMTE IN HET HART VAN EUROPA





5 grensoverschrijdende gebieden
62.000 km

2

10,5 miljoen inwoners
een budget van 297 miljoen euro

Het totale budget van het Programma wordt voor 50% gefinancierd door de
Europese Unie (via het EFRO – Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling). De rest van de kosten wordt gedragen door de
projectpartners en door de regionale en territoriale instellingen van het
Programma.
In vijf jaar tijd werd aan 197 projecten meer dan 138 miljoen euro
Europese financiering toegekend. Dat is 100% van het beschikbare budget
voor de periode 2007-2013.

GEMEENSCHAPPELIJKE THEMATISCHE PRIORITEITEN
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen zorgt
voor een globale onderlinge samenhang van de projecten via 4
prioritaire domeinen:






De economische ontwikkeling van de zone bevorderen via een
samenhangende en geïntegreerde grensoverschrijdende
aanpak.

BELANGRIJKE RESULTATEN
(DECEMBER 2012)
Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen de
volgende zaken verwezenlijkt:




De identiteit van het grensoverschrijdende gebied ontwikkelen
en promoten via cultuur en toerisme.



Het gevoel versterken dat men tot één gezamenlijk gebied
behoort, door het aanbod aan grensoverschrijdende diensten
te verbeteren en de toegang ertoe te vergemakkelijken.




Het gemeenschappelijke beheer van het gebied een nieuwe
dynamiek geven door een geïntegreerde, gecoördineerde
duurzame ontwikkeling van de leefomgeving.



Scheppen of behouden van meer dan 1.085 banen;
Uitvoeren van 2.952 geïntegreerde grensoverschrijdende
acties tot bescherming van de biodiversiteit;
Realiseren van 1.582 gemeenschappelijke
betreffende het beheer van de natuurgebieden;

acties

Organiseren van 6.687 acties rond milieubewustzijn
243 specifieke acties uit te voeren inzake gelijke kansen of
voor gediscrimineerde of kwetsbare groepen ;
320 acties te ontwikkelen om de tweetaligheid langs de
grens te bevorderen, aldus niet ver van 38.555 personen
bereikend.

