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Ter gelegenheid van het seminarie Smart Innovation Bootcamp, van
26 tot 28 november 2018 in Bergen, wordt het Interreg-project
TRANSUNIV officieel gelanceerd; dit project wordt gedragen door
verschillende universiteiten van de grenszone: in België, KU Leuven
Campus Kulak Kortrijk, Universiteit Gent, Université de Mons,
Université Catholique de Louvain, Université de Namur en in
Frankrijk, Communauté d’universités et établissements Lille Nord
de France (ComUE LNF).
Door toedoen van het project TRANSUNIV moet in de grenszone FrankrijkWallonië-Vlaanderen tussen de partneruniversiteiten en de sociaaleconomische
actoren een langdurig samenwerkingsverband tot stand komen op het vlak van
mobiliteit en professionele integratie van studenten en doctorandi.
TRANSUNIV moet de mobiliteitsvoorzieningen voor studenten, op de
ontwikkeling van stages of formules voor alternerend leren in
masteropleidingen, maar ook acties met betrekking tot het doctoraat duurzaam
beïnvloeden. Met het oog daarop moeten aangepaste modules aangeboden
worden waarmee de kennis van de professionele en institutionele context van de
drie gebiedsdelen aan de grens verrijkt kan worden.
Het project bestaat uit verschillende acties die gezamenlijk door de zes
projectpartners worden gevoerd:
- organisatie van een jaarlijks seminarie “innovatieproject”, met doctorandi en
onderzoekers uit verschillende domeinen en sociaaleconomische actoren;
- steun voor grensoverschrijdende mobiliteit in de vorm stages, bezoeken aan
organisaties, ... voor doctorandi en bachelor- en masterstudenten.
- doctoraatsopleidingen en jaarlijks een jobbeurs (PhD Job Day) om doctorandi in
de grenszone beter inzetbaar te maken.
Seminarie “Innovatieproject” Smart Innovation Bootcamp
Tijdens de workshops van dit drie dagen durende seminarie – van 26 tot 28
november 2018 – werken doctoraats- en postdoctoraatsonderzoekers uit verschillende wetenschapstakken en de grenszone Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
samen aan kwesties die vooraf werden bepaald op basis van dynamische en
creatieve technieken (design thinking), en kunnen ze voor deze kwesties
vernieuwende oplossingen voorstellen. De bedoeling is om op deze manier
nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe onderzoeksprojecten tot stand te
brengen.

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen
Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de
wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: de regio’s Hautsde-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië, West- en Oost-Vlaanderen in België. Het wil
gemeenschappelijke bevoegdheden samenvoegen en tegelijkertijd de rijkdommen van elke betrokken regio
valoriseren ten gunste van de inwoners van de zone. In totaal werd 170 miljoen euro uit het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toegekend aan het programma, dat projecten steunt die aansluiten bij de
vier samenwerkingsthema’s: onderzoek, vernieuwing en technologieoverdracht; concurrentievermogen van
kmo’s; erfgoed, natuurlijke rijkdommen, risicobeheer; sociale cohesie, gezondheid, opleiding en
werkgelegenheid.

