GoToS3

Katalysator van uw innovatie

Catalyseur kmo’s, start-ups,
Ondernemers, projectontwikkelaars,
industriëlen: maak gebruikd’innovation
van de expertise van onze partners!
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www.gotos3.eu
@interreg_gotos3

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

GRENSOVERSCHRIJDENDE KANSEN
Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen verenigt
17 projecten onder de noemer “GoToS3”.
Een honderdtal Vlaamse, Waalse en Franse actoren vullen elkaar aan in een zeer veelzijdig netwerk:
clusters, actoren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingsbureaus, ondernemingen en beroepsverenigingen, culturele actoren, …
Bekijk welke begeleidingsmogelijkheden er voor u zijn en gebruik nieuwe technologieën om
innoverende producten te ontwikkelen!
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CROSS-SECTORALE INNOVATIE, DRIJFKRACHT VAN GoToS3
Cross-sectorale innovatie is een creatief proces dat steunt op de kruisbestuiving van verschillende
wetenschappelijke disciplines, bedrijfssectoren, geografische gebieden, culturen, ... om zo nieuwe
producten, diensten en technologieën te ontwikkelen.
Met dat doel voor ogen worden regelmatig “X-Innovatie”-workshops georganiseerd om mensen uit
verschillende werelden (onderzoekers, ondernemers, medewerkers, designers, ...) samen te brengen
die in staat zijn om de producten en diensten van morgen te bedenken en te verwezenlijken. Elke
workshop biedt een tiental deelnemers de kans om op een industriële uitdaging in te gaan. Crosssectorale innovatie is meer dan onderzoeksresultaten van de ene sector aan de andere doorgeven:
het is een heuse “open innovation”-aanpak!
Schrijf u in voor de cocreatieworkshops en ervaar de dynamiek
van X-Innovatie!
Meer informatie vindt u op de website www.gotos3.eu
De workshops worden in de agenda aangekondigd.
Contacteer gerust de projectverantwoordelijken.
www.gotos3.eu/nl/contact
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EEN WAAIER AAN OPLOSSINGEN VOOR UW PROJECTEN
De 17 GoToS3-projecten dekken de verschillende aspecten van de innovatieketen: onderzoek (met
technologieplatforms), realiseren van demonstratoren, identificeren van nieuwe producten en diensten en
begeleiding bij de vernieuwing en groei van de ondernemingen.
Geniet van de expertise en vaardigheden van onze partners om uw producten te testen en te valideren, nieuwe
creatieve methodes te ontdekken, gebruik te maken van een gepersonaliseerde begeleiding, uw netwerk verder
uit te breiden, ...
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Vind hierna de oplossingen die aan uw behoeften voldoen.

DE 17 PROJECTEN
ALPO
BIOCOMPAL
BIOHARV
C2L3PLAY
CODESIGN ALIMENT
DEPOLLUTAIR
DURATEX
ELASTO-PLAST
FACTORY 4.0
FAST TO MARKET
LUMINOPTEX
MDTEX
PROTOPITCH 3.0
RETEX
TEXACOV
TRIPOD II
VEG-I-TEC

P3
P4
P4
P5
P5
P6
P6
P7
P7
P8
P8
P9
P9
P10
P10
P11
P11

ALPO
Nieuwe Polymeermaterialen via
bouwstenen uit microalgen

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

GEZONDHEID EN ZORG

TEXTIEL

WIE IS BETROKKEN ?
De sectoren (technisch, medisch) textiel, bekleding,
kunststoffenverwerking, biomedische sector (prothesen),
verpakking, bouw (oliën, verven) en vervoer (mechanische
stukken).

HET PROJECT

ALPO wil nieuwe methodes ontwikkelen om
biogebaseerde polymeren te creëren die afkomstig
zijn van microalgen, en biedt zijn expertise aan:
• d oor bestaande industriële procedures te volgen,
•
door bestaande productielijnen te verbeteren
(opleidingen voor het personeel en industriële
studies).

EXPERTISE

De gespecialiseerde onderzoekers van het
ALPO-team bieden studies, begeleidingen en
opleidingen aan aan industriëlen. Er kunnen
samenwerkingsakkoorden worden opgemaakt
wanneer de onderzoekers gevraagd wordt om
specifieke prestaties te verstrekken, of in het kader
van andere onderzoeksprojecten op lange termijn.

CONTACTPERSONEN : Laurent Dewasme - laurent.dewasme@umons.ac.be

Jean-Marie Raquez - jean-marie.raquez@umons.ac.be
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MEER INFO : www.alpo-interreg.eu

BIOCOMPAL
Implementatie van bio- gebaseerde lichte composieten
voor structurele toepassingen in de transportsector
NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

LANDBOUW EN VOEDING

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

TEXTIEL

WIE IS BETROKKEN ?
De vlasproducenten/-leveranciers en de actoren van de
landbouw- en bosbouwsector, de ondernemingen die van
dichtbij of van ver actief zijn in de transportmiddelenindustrie
(spoor, luchtvaart, automobiel, scheepvaart, ...) en de
fabrikanten/verdelers van harsen en polymeerlijmen en de
transformatoren.

HET PROJECT

BIOCOMPAL concentreert zich op de ontwikkeling
van:
• nieuwe en hoogperformante, biogebaseerde lichte
materialen met een lage CO2-voetafdruk voor
de transportmiddelensector (spoor, luchtvaart,
automobiel, scheepvaart, ...),
•
nieuwe valorisatiepistes met grote meerwaarde
voor biomassa uit land- en bosbouw.
Het project is in die zin innoverend dat het
hoge prestaties combineert met hernieuwbare
hulpbronnen. Verder helpt het om voor vlas een
technische filière te structureren voor het gebruik van
materialen in de grensoverschrijdende zone.

CONTACTPERSOON : Leïla Bonnaud - leila.bonnaud@materianova.be

EXPERTISE

Dankzij zijn netwerk van grensoverschrijdende
deskundigen biedt BIOCOMPAL advies en technische
begeleiding aan ondernemingen die een activiteit
hebben die aan de transportmiddelenindustrie gelinkt
is, en aan actoren uit de land- en bosbouw en dat in
hoofdzaak op de volgende drie domeinen:
•
ontwerp, synthese en formulering van lijmen
en harsen die intrinsiek vuurbestendig zijn en
vervaardigd worden op basis van fenolverbindingen
afkomstig van biomassa uit de land- of bosbouw,
•
vlasteelt, design en voorbereiding van
textielversterkingen op basis van natuurlijke
vlasvezels voor gebruik in materialen,
•
vervaardiging van lichtere composietmaterialen,
optimalisering en modelvorming van procedés voor
de verwezenlijking.

MEER INFO : www.biocompal.eu

BIOHARV

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Biogebaseerde piëzo-elektrische textielmaterialen
voor de productie van elektrische energie

TEXTIEL

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

WIE IS BETROKKEN ?
Sectoren elektronica (verbonden, communicerende en
zelfvoorzienende voorwerpen), wonen, medische sector,
vervoer, landbouw en industrie.

HET PROJECT

Met het BIOHARV-project wil men lokale expertise
ontwikkelen op het vlak van de vervaardiging van
autonomie elektrische generatoren op basis van
elektroactieve materialen; daarvoor worden de
specifieke bekwaamheden van enkele regionale
wetenschappelijke en technologische actoren
aangewend. BIOHARV gebruikt in eerste instantie
vernieuwende biogebaseerde materialen die
door klassieke technologieën uit de textiel en
kunststoffenverwerking gerealiseerd kunnen
worden (vezels, draden, linten, folie).
Het
project
wil
ook
geavanceerde
karakteriseringstechnieken
om
functionele
en rendabele piëzo-elektrische generatoren te
creëren.

EXPERTISE

BIOHARV biedt een verregaande expertise op de
volgende vlakken:
•
Formulering met dubbelschroefextrusie van
biogebaseerde polymeren,
• Productie van dun folie, draden en textielstructuren
op basis van biogebaseerde polymeren,
• Design van complexe structuren van het type
polymeren/elektroden,
•
Elektromechanische
karakterisering
van
elektroactieve materialen.
Via dit project hebt u bovendien toegang tot een
Europees netwerk van ondernemingen die actief
zijn op het vlak van elektroactieve polymeren.

CONTACTPERSOON : Cédric Samuel - cedric.samuel@imt-lille-douai.fr
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MEER INFO : www.gotos3.eu/bioharv

C2L3PLAY
Crossborderlivinglabs : Uitwerking van een
grensoverschrijdend netwerk van living labs
CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

WIE IS BETROKKEN ?
Productontwikkelaars (particulier, start-up, zko of kmo
in volle groei) die artistieke, creatieve, technologische of
economische projecten willen ontwikkelen in een van de
thema’s van “culturele en creatieve industrieën” van de
projectoproepen.

HET PROJECT

Om de vier maanden wordt in de grensoverschrijdende
zone een projectoproep gelanceerd die:
•
ondernemers en ontwerpers de kans geeft om
professionele en multidisciplinaire begeleiding te
vinden,
•
ondernemingen de kans geeft om creatieve en
innovatieve oplossingen te bieden in een almaar meer
globale en digitale wereld.
Onderzoekers, burgers, ontwerpers, ondernemers: alle
actoren werken nauw samen om innovatie, kunst- en
ondernemerscreatie mogelijk te maken. Het project
biedt ook “Flash WorkOuts”, waarmee projecten
gedurende een tiental dagen een boost krijgen
dankzij de intensieve medewerking van ingenieurs,
onderzoekers, deskundigen, softwareontwikkelaars en
ontwerpers.

CONTACTPERSOON : Clémence Martin - clemence.martin@umons.ac.be

EXPERTISE

De begeleiding die C2L3Play aanbiedt, duurt vier
tot acht maanden. In een context van cocreatie
en samen met de projectontwikkelaar denken de
grensoverschrijdende partners van het project
na over technische, zakelijke en/of artistieke
oplossingen voor hun idee of project. Verschillende
bronnen en tools worden ter beschikking
gesteld van de projectontwikkelaars: ingenieurs,
onderzoekers, businessexperts, deskundigen op
het vlak van digitale kunsten, design, geavanceerde
technologieën; bovendien hebben ze toegang tot een
fablab en buitengewone infrastructuren om hen te
helpen tot in de prototypefase.

MEER INFO : www.crossborderlivinglabs.eu
@C2L3Play

CODESIGN ALIMENT

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Codesign en cocreatie creëert nieuwe producten
en diensten voor de agrovoedingindustrie
LANDBOUW EN VOEDING

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

WIE IS BETROKKEN ?
Alle partners van de voedingsketen: voedingsbedrijven,
producenten, verpakkingsbedrijven, machinebouwers,
verdelers.

HET PROJECT

Producenten van voedingsproducten kunnen
nieuwe markten aanboren door aan hun product
een belevingselement te koppelen of in te spelen op
gebruikersinzichten.
Codesign en cocreatie zijn methodes die zich
ertoe lenen om, vanuit een niet-technologische
invalshoek, te zoeken naar toegevoegde waarde
voor de eindgebruiker. Met dergelijke technieken wil
het project Codesign Aliment de innovatiecultuur in
de traditionele voedingssector versterken, wat kan
leiden tot nieuwe producten
of diensten.

EXPERTISE

•
Het samen vernieuwen van
voedingsproducten
op
basis
van
nieuwe,
grensoverschrijdende
klanteninzichten.
•
De bedrijven vertrouwd maken met de
methodologie rond codesign aan de hand van
voorbeelden in vergelijkbare ondernemingen qua
grootte, activiteiten, enz.
• Het ontwikkelen van verschillende hulpmiddelen
om voedings-bedrijven in de betrokken regio’s de
vaardigheden rond codesign aan te leren.
•
Het opzetten van grensoverschrijdende
samenwerking in de voedingssector.

CONTACTPERSONEN : Frédérique Martin - frederique.martin@certia-interface.fr

 atelijne Vancleemput - katelijne.vancleemput@pomwvl.be
K
Johann d’Archambeau - johann.darchambeau@wagralim.be
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MEER INFO : w ww.codesign-aliment.eu
@CodesignAliment

DEPOLLUTAIR
Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling
van vluchtige organische stoffen (VOS): nieuwe methodes
om de luchtkwaliteit te verbeteren

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

GEZONDHEID EN ZORG

WIE IS BETROKKEN ?
Verwerkingsindustrieën die VOS voortbrengen of
activiteiten hebben die binnen of buiten VOS voortbrengen

HET PROJECT

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn
verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu. Deze emissies indijken is
dan ook een topprioriteit.
Om die problematiek aan te pakken stelt het
DepollutAir-project in het kader van onze expertise
op het vlak van VOS-emissie, voor om nieuwe en
vernieuwende verwerkingsmethodes te ontwikkelen
die aangepast zijn aan de industrieën en gebaseerd
zijn op de koppeling van technologieën.

CONTACTPERSOON : Stéphane Siffert - stephane.siffert@univ-littoral.fr

EXPERTISE

Doordat de bekwaamheden van de partners elkaar
aanvullen, kunnen ze doeltreffend samenwerken
op het vlak van onderzoek naar en toepassing van
nieuwe verwerkingstechnieken (adsorptie, katalyse,
fotokatalyse, plasma) die een hoog energierendement
hebben en waarmee de VOS volledig verwerkt kunnen
worden zonder dat subproducten ontstaan. We
begeleiden grensoverschrijdende ondernemingen
met een milieubewuste en duurzame aanpak en
stellen aangepaste en vernieuwen¬de oplossingen
voor om VOS te verwerken (sensibilisering, informatie,
on site analyses, aangepaste technologische
oplossingen, voorstel voor systemen die aan de
problematiek van de industriëlen aangepast zijn).

MEER INFO : www.gotos3.eu/depollutair

DURATEX

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Vlekwerend en antimicrobieel textiel
voor duurzame toepassingen in bouw
en architectuur
TEXTIEL

GEZONDHEID EN ZORG

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

WIE IS BETROKKEN ?
Verwerkings-kmo’s, de sectoren textiel en chemie

HET PROJECT

Duratex ontwikkelt oplossingen voor textiel dat
ook water- en olieafstotende en antibacteriële
eigenschappen heeft. De actoren uit de bouw en
de architectuur hebben het meeste baat bij deze
oplossingen.

EXPERTISE

Met zijn grensoverschrijdende deskundigennetwerk
helpt Duratex u bij de verwezenlijking van water- en
olieafstotende en antibacteriële formuleringen, door
foulardering, coating, extrusie en versprei¬ding.
Deze methodes voldoen aan de vereisten van
de textielindustrie (kostprijs, productiesnelheid,
uitvoering van complexe functies, enz.)
en zijn ecologisch; bovendien hoeft u uw
productie¬apparatuur niet te vervangen.

CONTACTPERSONEN : Myriam Vanneste - myriam.vanneste@centexbel.be
David De Smet - david.desmet@centexbel.be
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MEER INFO : w ww.interreg-duratex.eu/fr

ELASTO-PLAST
Ontdek de thermoplastische elastomeren

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

GEZONDHEID EN ZORG

TEXTIEL

WIE IS BETROKKEN ?
Verwerkings-kmo’s, kunststoffenverwerkingssector

HET PROJECT

EXPERTISE

Elasto-Plast sensibiliseert u en helpt u om
thermoplastische elastomeren (TPE’s) van de
eerste generatie goed te gebruiken. Het project
ontwikkelt ook een nieuwe generatie TPE’s, door hun
eigenschappen te combineren en zo tot intelligentere
materialen te komen: weerstand, comfort, veiligheid
en omkeerbaarheid.

CONTACTPERSONEN : A nneke Saey - anneke.saey@centexbel.be

Isabel De Schrijver - isabel.deschrijver@centexbel.be
Stijn Corneillie - stijn.corneillie@vkc.be

Neem deel aan onze jaarlijkse workshop om de
verschillende eigenschappen van de TPE’s beter te
leren kennen en van gedachten te wisselen met de
actoren van de waardeketen.

MEER INFO : www.interreg-elastoplast.eu

FACTORY 4.0

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Win aan competitiviteit met Factory 4.0

MECHATRONICA EN WERKTUIGBOUWKUNDE
NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

TEXTIEL

GEZONDHEID EN ZORG

LANDBOUW EN VOEDING

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

WIE IS BETROKKEN ?
Verwerkings-kmo’s, alle bedrijfssectoren

HET PROJECT

Factory 4.0 streeft ernaar om regionale kmo’s
performanter te maken door vier ontwikkelingsassen:
nieuwe technologieën, processen, energieefficiëntie, competencemanagement.

EXPERTISE

De deskundigen van Factory 4.0 begeleiden u en
helpen u om uw activiteit te ontwikkelen, met name
door diagnosestelling. U krijgt ook toegang tot een
grensoverschrijdend netwerk van verschillende
uitrustingen (flexibele productieprocessen, ICT, ...)
en neemt deel aan onze businessclubs, die vier
keer per jaar samenkomen.

CONTACTPERSOON : Lionel Buissières - lbuissieres@ardihdf.fr

MEER INFO : w ww.gotoS3.eu/factory
#factory4_0
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FAST TO MARKET
Begeleiding van de projectontwikkelaars, start-ups en
kmo’s naar de marketing van hun innoverende projecten
GEZONDHEID EN ZORG

MECHATRONICA EN WERKTUIGBOUWKUNDE
NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

TEXTIEL

LANDBOUW EN VOEDING

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

WIE IS BETROKKEN ?
Projectontwikkelaars, jonge kmo’s en/of kmo’s
met groeipotentieel

HET PROJECT

Fast to market begeleidt projectontwikkelaars
en ondernemingen bij de creatie, consolidering
of ontwikkeling van hun activiteiten op het
grensoverschrijdende grondgebied.
De acties bestaan onder andere daaruit :
• de meerwaarde van het commerciële aanbod voor
de beoogde klantensegmenten te maximaliseren,
•
de marketingstrategie te optimaliseren en de
gepaste communicatiekanalen te selecteren,
• de markttoegangsmethodologie te valideren en de
klantenrelatie te versterken.

CONTACTPERSOON : Philippe Wanderpepen - wanderpepen@ideta.be

EXPERTISE

Fast to Market stelt workshoptrajecten voor
die aangepast zijn aan de behoeften van elke
onderneming of projectontwikkelaar en verstrekt ook
gepersonaliseerde individuele begeleiding, waarna
ervaren professionals deze projecten zullen kunnen
uitdagen en/of coachen.

MEER INFO : www.fast-to-market.eu

LUMINOPTEX

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Nieuw intelligent textiel voor autonome sfeerverlichting

TEXTIEL

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

MECHATRONICA EN WERKTUIGBOUWKUNDE

WIE IS BETROKKEN ?
De industriesector technisch textiel en de bouw (stores,
gordijnen, behangpapier, …), woning- en commerciële
verlichting, transport (automobiel, spoor en luchtvaart),
bewegwijzering en designers.

HET PROJECT

Het project wil rechtstreeks in het textiel,
organische, lichtgevende dioden (OLED’s)
integreren om de unieke eigenschappen van
textiel (flexibiliteit, lichtheid, comfort, lage
kostprijs) te combineren met de voordelen van
OLED’s (lichtrendement, laag verbruik, lichtheid,
flexibiliteit, vlak en diffuus licht op groot oppervlak,
esthetisch).
Verder wil het de functies energie-inzameling en
-opslag integreren in de textieldrager, zodat de
OLED’s autonoom gevoed worden.

EXPERTISE

De zes partners van het project bieden
vernieuwende methodes aan om textiel te
ontwerpen waarin een aantal energiefuncties zijn
opgenomen:
• R F-energie opvangen,
• d eze opslaan,
•
deze omzetten tot een autonoom brandend
sfeerlicht.
LUMINOPTEX begeleidt grensoverschrijdende
ondernemingen en industriëlen d.m.v. aangepaste
technologische oplossingen.

CONTACTPERSOON : Pascal Viville - pascal.viville@materianova.be
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MEER INFO : w ww.luminoptex.eu

MDTEX
Grensoverschrijdende netwerken voor
toepassingen van medisch textiel
TEXTIEL

GEZONDHEID EN ZORG

WIE IS BETROKKEN ?
De actoren uit de gezondheidssector en de industrieën voor
technisch textiel, om na te gaan welke noden praktiserende
artsen hebben, en daarop inspelen, naarmate de medische
voorzieningen zich ontwikkelen.

HET PROJECT

MDTex is een netwerkproject: door hun netwerken
en vaardigheden ter beschikking te stellen willen
de partners de scheidingswanden tussen de
gezondheidssector en de textielindustrie neerhalen
om de expertise en technologieën die voor de
ontwikkeling van producten nodig zijn, met elkaar te
kruisen.
Dit netwerk stimuleert de ontwikkeling van projecten
en producten i.v.m. medisch textiel, door mogelijke
belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden
om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen
te werken en nieuwe kansen te scheppen.

CONTACTPERSOON : c ontact@interreg-mdtex.eu

EXPERTISE

De partners van het MDTex-project willen dat
actoren en nieuwe projecten elkaar kunnen vinden.
Er worden zes themaworkshops georganiseerd
met de praktiserende artsen en de industriëlen. De
partners van het project ontmoeten belangstellende
actoren die voor het project interessant zijn,
individueel. Op de website staat een databank van
contacten van professionals uit de gezondheidssector en de medische voorzieningen. Naargelang
van de behoeften kan UP-tex de projecten in de
innovatiefase begeleiden.

MEER INFO : www.interreg-mdtex.eu

PROTOPITCH 3.0

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Ondersteuning van ondernemers uit de creatieve en digitale
sectoren, van oprichting tot ontwikkeling

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

WIE IS BETROKKEN ?
Ondernemers en ondernemingen uit de sector digitale
beeldbewerking en culturele en creatieve industrieën

HET PROJECT

PROTOPITCH 3.0 begeleidt uw onderneming van
concept tot ontwikkeling en dat met drie tools:
• B OOSTCAMP: weekend om nieuwe
ondernemingsprojecten te stimuleren
• B OOSTBUSINESS: om ondernemingen te
begeleiden (opleiding, coaching, networking),
• B OOSTPITCH: om jonge ondernemers uit te
dagen via een pitch-wedstrijd.

EXPERTISE

U krijgt van onze deskundigen gespecialiseerd in
marketing/communicatie/Intellectueel eigendom/
business een gepersonaliseerde begeleiding.
Neem deel aan de collectieve opleidingen (pitch,
marketing, crowdfunding, google adwords...),
de netwerkevenementen, zoals Culturallia en de
wedstrijd BOOSTPITCH.

CONTACTPERSOON : Clarisse BEAUCAMP - cbeaucamp@pictanovo.com
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MEER INFO : www.protopitch.eu
@Protopitch

RETEX
Regionale textiel recyclage

TEXTIEL

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

WIE IS BETROKKEN ?
Kmo’s/kzo’s uit de textielsector, die als privé- of
overheidsactor betrokken zijn bij en/of interesse hebben
voor textielrecyclage en ecoconceptie van textielproducten.

HET PROJECT

Het
RETEX-project
wil
de
textielfilière
structureren en duurzaam maken op het vlak
van de kringloopeconomie, om vernieuwende
ecoconceptieprojecten te doen ontstaan die
gerecycleerd materiaal gebruiken en een duurzaam
economisch model hebben dat arbeidsplaatsen
creëert.

CONTACTPERSONEN : J eanne Meillier - jeanne.meillier@up-tex.fr

Guy de Muelenaere - guy.de.muelenaere@fedustria.be

EXPERTISE

De vier partners van het RETEX-project concentreren
zich op drie hoofdlijnen:
- Creatie van een kringloopeconomieruimte op het
internet (materialotheek, uitwisselingsbeurs en
technische kennisbank, markten en projecten),
- Implementatie van de innovatie en ecoconceptie
door toedoen van hoogtepunten (colloquia,
specifieke workshops en werkgroepen),
- Ontwikkeling van economische modellen: om
vernieuwende projecten, geïdentificeerde en
technisch haalbare materialen kracht bij te zetten.

MEER INFO : www.dotheretex.eu
@dotheretex

TEXACOV

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Ontwikkeling van functioneel textiel voor het
actief reinigen van binnenlucht
GEZONDHEID EN ZORG

TEXTIEL

NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

WIE IS BETROKKEN ?
Textielsector (technisch textiel, beddengoed, medisch
textiel,…) gebouwinrichting (verven, behangpapier,…), en de
transportsector

HET PROJECT

TEXACOV heeft als doel het ontwikkelen van
een textiel dat schadelijke stoffen in onze
leefomgeving te behandelen. Het TEXACOV team
zal u begeleiden in het zoeken naar oplossingen om
de binnenlucht te zuiveren door het ontwikkelen en
testen van nieuwe materiaaltechnologieën.
We leggen ons toe op 3 specifieke domeinen:
•
Synthese van nanomaterialen die een
fotokatalytisch effect vertonen onder zichtbaar
licht.
• Aanbrengen en vasthouden van deze materialen
op textielsubstraten.
• Ontwikkeling van een totaaloplossing voor het
certificeren van de zuiveringsperformantie van de
ontwikkelde materialen.

EXPERTISE

TEXACOV laat u toe om gebruik te maken
van drie belangrijke unieke expertises binnen
het consortium :
•
Toevoeging van nieuwe functionaliteiten aan
textiel (draperieen, gordijnen, etc..),
•
Ontwikkeling van fotokatalytische materialen
voor het elimineren van luchtverontreiniging
gebruik makende van zichtbaar licht (zon of
artificieel),
• Certificatie en quantificatie (labo-omgeving) van
de zuiverende activiteit van onze materialen

CONTACTPERSOON : Driss Lahem - driss.lahem@materianova.be
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MEER INFO : www.texacov.eu

TRIPOD-II
Design ten dienste van uw ontwikkeling
GEZONDHEID EN ZORG

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN
NIEUWE MATERIALEN EN CHEMIE

TEXTIEL

LANDBOUW EN VOEDING

MECHATRONICA EN WERKTUIGBOUWKUNDE

WIE IS BETROKKEN ?
Kmo’s / kzo’s – designers – innovatieactoren

HET PROJECT

Dankzij
TRIPOD
II
kan
het
concurrentievermogen van kmo’s/kzo’s worden
versterkt door in hun ontwikkelingsstrategie
designhulpmiddelen te integreren, als hefboom voor
de vernieuwing, differentiëring en waardecreatie.
Elke euro die in design wordt geïnvesteerd, levert een
omzet van 2,25 € op (bron: British Design Council
study).
TRIPOD II bevordert ook de grensoverschrijdende
kruisbestuiving tussen kzo’s/kmo’s en designers.

CONTACTPERSOON : O livier Ceccotti - oceccotti@lille-design.com

EXPERTISE

De twaalf partners van het TRIPOD II-project verenigen
hun krachten, bekwaamheden en netwerken om u
een totaalaanbod te kunnen voorleggen door toedoen
van verschillende tools:
• designdiagnose en gepersonaliseerde begeleiding
van ondernemingen bij de verwezenlijking van hun
designaanpak en hun projecten,
•
opleiding voor designmethodes en -tools voor
ondernemingen, designers en beleidsbepalers,
•
ontwikkeling
van
grensoverschrijdende
businesskansen (DESIGN FUSION) en structurering
van netwerken voor designers (DESIGNER CLUB).

MEER INFO : www.tripod-design.eu

VEG-I-TEC

MÉCATRONIQUE ET GÉNIE MÉCANIQUE

Piloothal voor toegepast onderzoek en ontwikkeling
rond verwerkingsprocessen van groenten en
aardappelen
LANDBOUW EN VOEDING

CULTURELE EN CREATIEVE INDUSTRIEËN

MECHATRONICA EN WERKTUIGBOUWKUNDE

WIE IS BETROKKEN ?
AGF (aardappelen, groenten en fruit) sector en toeleveranciers,
machinebouwers, watertechnologieleveranciers

HET PROJECT

VEG-i-TEC stelt proefinstallatie ter beschikking
voor toegepast onderzoek, training en
demonstraties (living lab). Zo dragen we bij
toch nieuwe technologische ontwikkelingen,
en brengen de expertise van diverse kennis- en
onderzoeksinstellingen samen.

EXPERTISE

De opgedane kennis wordt op zijn beurd vertaald
in de opleidingen van (ingenieurs)studenten of in
workshops voor bedrijven.
Dit doen we aan de hand van:
•
het bouwen van modulaire proceslijnen van
geoogst tot verpakt product voor het verwerken
van (diepgevroren) gesneden, gewassen en
verpakte groenten en aardappelen.
•
het evalueren van innovative technologieën
m.b.t. : energie- en waterverbruik ; nevenstromen/
verliesstromen
;
voedselveiligheid
en
(organoleptische) kwaliteit ; hygiënisch ontwerp ;
economische, ecologische en/of sociale impact

CONTACTPERSOON : Imca Sempers - Michael Chys - vegitec@ugent.be
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MEER INFO : www.veg-i-tec.eu
#vegitec

VOOR EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING!

Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten financieel te
steunen. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma
Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de
wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier
grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in
België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk. 170 miljoen
euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten
steunt die beantwoorden aan de vier samenwerkingsthema’s:
onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van de
kmo’s, bescherming en valorisatie van het milieu en
sociale inclusie. De projectportefeuille is een nieuw en
vernieuwend instrument waarmee verschillende projecten
kunnen worden samengebracht rond een gezamenlijke
ontwikkelingsdoelstelling ten dienste van het grondgebied, de
ondernemingen en de werkgelegenheid.

Kaart van het grensoverschrijdende grondgebied

De troeven van het grondgebied aanwenden
Elke Europese regio heeft zijn eigen strategie voor intelligente specialisatie (of “S3” voor Smart Specialisation Strategy) opgemaakt op
basis van de sterke en zwakke punten van zijn grondgebied. De bedoeling is het concurrentievermogen te vergroten door de “Europa
2020”-strategie te volgen, voor de ontwikkeling van een intelligent, duurzaam en inclusief Europa. De GoToS3-projectportefeuille
verenigt dan ook 17 projecten rond intelligente specialisaties. De ambitie is om de banden tussen de grensoverschrijdende actoren
op het vlak van onderzoek, innovatie en economische ontwikkeling strakker aan te halen, ten gunste van de ondernemingen van het
grondgebied.

GoToS3 IN CIJFERS

95

meer dan

partnerstructuren

300

betrokken actoren

17

Begroting

5 jaar
samenwerking

2021 42
mlj€
2016

10.5
miljoen

55%

Foto's : 123RF — Ontwerp :

6

6 strategische
bedrijfssectoren

projecten

EFRO

(hetzij 23 mlj. €)

MEER INFO :

www.gotos3.eu
@interreg_gotos3

inwoners
in het gebied

DE PARTNERS VAN HET PROJECT

DE FINANCIERDERS

met de steun van

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

