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FICHE 2 – PROJECT MAQUETTE  MEMORANDUM 
 

Naam project : Go to S9 – innovatie projectenportefeuilles: Circulaire economie/ 
Digitale transformatie en Blauwe & Groene economie 

Vlaamse partners POM West-Vlaanderen, TUA West,… 

Franse partners Région Hauts-de-France, HDFID,… 

Waalse partners Sowalfin, Entreprendre.Wapi + Waalse gewest 

Link met EU programma’s Os 1 Verbeteren en ondersteunen van de 

grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van 

onderzoek en innovatie 

  

Doel: 

De projectenportefeuilles inzake S3-innovaties hebben als doel een grensoverschrijdend ecosysteem van 

onderzoekspartners, dat ontstaan is binnen het project GoToS9, verder uit te bouwen en te versterken om zo 

cross-sectorale innovaties bij bedrijven uit de grensoverschrijdende regio te promoten. Door dit ecosysteem 

verder uit te bouwen, kunnen verschillende sectoren elkaar ontdekken en kunnen innovaties uit een sector 

ook makkelijker toegang vinden naar een andere. 

Om dit mogelijk te maken, willen we 3 thematische portefeuilleprojecten organiseren die elk op een thema 

focust, aansluitend op de gemeenschappelijke S3 van de grensoverschrijdende regio, namelijk:  

1. Circulaire economie 

a. Circulaire materialen 

b. Circulair textiel 

c. Circulaire en duurzame voeding 

2. Blauwe en groene economie 

a. Hernieuwbare energie (incl. waterstof) 

b. Blauwe economie 

c. Bio-economie 

3. Digitalisering 

a. Digitalisering binnen gezondheidszorg 

b. Digitale transformatie economie 

c. Digitalisatie transport & logistiek  

 

Door de portefeuille als instrument in te zetten, worden acties gegenereerd die de deelprojecten 

ondersteunen in hun samenwerking met bedrijven en wordt de valorisatie van hun resultaten ondersteund.  

Daarnaast zorgen gemeenschappelijke acties van de verschillende portefeuilles voor meer contact en 

samenwerking tussen de projectpartners van de verschillende deelprojecten.  

 

Op deze manier willen we cross-sectorale innovaties te stimuleren en de valorisatie van deze innovaties van 

onderzoek richting bedrijven versterken. Dit willen we doen door een grensoverschrijdend ecosysteem 

samen te brengen, waarbij regio’s van elkaars sterktes kunnen leren en gebruikmaken. 

 

Context: 

Voor de grensoverschrijdende regio is het belang van innovatie voor het creëren van economische groei 

steeds aan het toenemen. Binnen deze regio kunnen bedrijven met andere woorden niet langer 

concurrentieel blijven door hun efficiëntie te verbeteren, maar moeten ze innovatiever en creatiever zijn dan 

hun concurrenten om voorop te blijven. 

Daarnaast zijn de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatopwarming, milieuverontreiniging, digitale 

transformatie veel complexer dan de uitdagingen waar bedrijven vroeger mee te maken hadden. 

Als gevolg van deze evoluties wordt samenwerken rond innovatie cruciaal: het is voor bedrijven niet altijd 

mogelijk om alle kennis nodig om te innoveren in huis te hebben. 

Daarnaast zijn de uitdagingen vaak ook niet meer uitsluitend sectorgebonden, waardoor cross sectorale 

samenwerking belangrijker wordt. Op die manier kunnen inzichten uit verschillende sectoren gecombineerd 

worden om tot nieuwe innovaties te komen of kunnen innovaties ontwikkeld binnen een bepaalde sector 

vertaald worden en toepassing krijgen binnen een andere sector. 
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Acties van het koepelproject:  

 

1.1 Structuur en opzet van portefeuillewerking 

 

Zoals uit bovenstaande figuur af te leiden, bestaat de nieuwe portefeuillewerking uit 3 k leinere portefeuilles (± 

5 deelprojecten per portefeuille). Elke portefeuille is opgebouwd rond 1 specifiek thema, die inspeelt op een 

maatschappelijke nood en binnen verschillende sectoren speelt. De portefeuilles op zich zijn aparte projecten, 

maar de pilootwerking van iedere afzonderlijke portefeuille wordt telkens door dezelfde organisaties uitgevoerd 

om zo de acties binnen de verschillende portefeuilles goed met elkaar af te stemmen en interacties tussen de 

portefeuilles mogelijk te maken.  

 

De portefeuilleprojecten hebben een dubbele finaliteit (zie letters in figuur):  

A. Versterken van de deelprojecten  
1. Valorisatie van de resultaten van de deelprojecten versterken oor enerzijds gezamenlijke 

communicatie op te zetten en anderzijds projecten te begeleiden naar de commercialisering 
of valorisatie van hun projectresultaten. Door te werken met thematische portefeuilles zal het 
voor de portefeuille werking makkelijker zijn om kmo’s en andere bedrijven te bereiken en te 
betrekken bij de verschillende projecten van de portefeuille. 

2. Synergiën tussen de deelprojecten bevorderen  

Op die manier kan het onderzoek binnen de verschillende deelprojecten elkaar versterken, 

door uitwisseling van competenties, expertise, materialen en resultaten. Hierdoor kan cross -

sectorale innovatie binnen de contouren van het thema ook worden gestimuleerd  

B. Samenwerking tussen volledig innovatie ecosysteem en cross-innovatie bevorderen. 
1. Door gemeenschappelijke acties tussen de partners van deelprojecten van de verschillende 

portefeuilles te organiseren, willen we een sterk innovatie ecosysteem creëren en verder 
cross-sectorale innovatie mogelijk maken. Dit kan gebeuren door: 

- Te informeren: projecten laten kennis maken met elkaars resultaten en noden van 
bedrijven. 

- Te inspireren: trends en evoluties binnen onderzoek naar voor te brengen. 
- Te versterken: projectpartners van de deelprojecten samen te laten nadenken over 

nieuwe projecten, valorisatie-potentieel van resultaten in andere sectoren. 
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Aanspreekpunt EGTS (kan desgevallend wijzigen ngl. stand van uitvoering) 

  

EGTS Eurometropool Loïc Delhuvenne 

EGTS Dunkerque  

EGTS Plaines Scarpe-Escaut  

  

Totale geraamde kost  19,5 mio euro 

 

Projectstructuur: - 4,5 mio voor de portefeuille werking (1,5 mio per 

portefeuilleproject) 

- 15 mio voor deelprojecten (3*5 projecten aan gemiddeld 

1 mio per project) 

 

 


