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MIDWEST 2020 In Actie: Jaarverslag 2014
2014 bleek een bewogen jaar: blijvende naweeën van een zware economische en financiële crisis die de afgelopen jaren ons
economisch bestel teisterde, opstart van een nieuw politiek beleid in België en Vlaanderen, aanzienlijke besparingsoperaties op
de zogenaamde intermediaire niveaus, sociale onrust, …
RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen bleef in deze periode verder werken aan het veilig stellen van de socio-economische toekomst
van de regio. Wij hopen dat het "MIDWEST 2020: In Actie, Jaarverslag 2014" (klik hier) u een goed beeld geeft van de werking
van RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen gedurende het afgelopen jaar. Voor meer informatie over één van de acties en/of projecten
kan u uiteraard steeds bij het RESOC/SERR-team terecht of op onze website www.midwest2020.be .

Zet je regio (en jezelf) in de kijker!
Bezorg ons een selfie van op een leuke, gekke, toffe plek in Midden-West-Vlaanderen en win een etentje voor 2!!
In het kader van het project IBRAVE (een Erasmus+ project waarin verschillende Europese steden en
gemeenten een tool-kit uitwerken die moet bijdragen tot een meer aantrekkelijke, toeristisch-recreatieve
profilering) organiseert RESOC/SERR Midden-West-Vlaanderen een leuke wedstrijd om de regio te
promoten.
Ken je leuke plekjes in de regio Midwest (arrondissementen Roeselare en Tielt)? Neem dan een originele
selfie, klik hier en bezorg hem ons via e-mail!! Deze wedstrijd loopt het hele jaar door. Hou onze
facebookpagina de komende weken goed in de gaten, want de beste selfies worden er op gepubliceerd. De leukste, origineelste
selfie wordt begin volgend jaar bekend gemaakt en beloond met een etentje voor 2!

Tweede editie Midden-West-Vlaamse/Meetjeslandse Landbouwconferentie een succes
Op donderdag 5 februari 2015 vond in Aalter de 2e editie van de Conferentie voor Land- en Tuinbouw en Sierteelt
plaats, ditmaal met ‘innovatie in energie’ als centrale thema. Minister Joke Schauvliege en Europees Parlementslid Tom
Vandenkendelaere gaven er een gesmaakte toelichting. Samen met een aantal Vlaamse, provinciale en lokale politici en
specialisten werd verder een geanimeerd debat gehouden over de toekomst van land- en tuinbouw in Vlaanderen en Europa. Na afloop
konden de deelnemers op een infostanden-markt terecht met vragen rond subsidies, energieinnovaties en provinciale of regionale initiatieven ten behoeve van de land- en tuinbouwsector.
Uiteraard mocht een netwerkmoment met West- én Oost-Vlaamse hapjes en drankjes niet
ontbreken….
Met meer dan 100 deelnemers uit West- en Oost-Vlaamse land- en tuinbouwmiddens konden we
opnieuw van een succeseditie spreken!
Afspraak alvast in 2016 voor de derde editie, die ditmaal in Tielt zal doorgaan…….

Naar duurzame en smaakvolle voeding in Europa
TASTE 2 Seas is een Europees project (INTERREG IVA 2 Zeeën Cluster) geleid door het Vlaams Huis van de Voeding, waarbij diverse
partners uit Vlaanderen, Engeland, Zeeland en Frankrijk samenwerken rond thema's als smaak en duurzaamheid. Het netwerk verzamelt
ondernemers, onderzoekers en overheden uit de agrovoedingssector.
In november 2014 vond hierover een internationale conferentie plaats in het Vlaams Huis van de
Voeding. Presentaties, foto's en meer kan je hier terug vinden.
Naast het evenement, heeft de cluster nu ook een magazine gepubliceerd. Deze publicatie omvat
onder meer ideeën over welke rol smaak en duurzaamheid spelen doorheen de voedingsketen, van
grond tot mond. Klik hier en ontdek er alles over.

Aftrap ESF 2014-2020
In 2014 startte de nieuwe Europese programmaperiode 2014-2020 die kadert binnen de Europese langetermijnstrategie met als doel
slimme en duurzame groei voor iedereen. Dit jaar schieten de nieuwe Europese programma's echt uit de startblokken en worden de
eerste projectoproepen gelanceerd.
Zo lanceerde het ESF (Europees Sociaal Fonds) agentschap begin februari haar nieuwe programmaperiode voor de komende 7 jaar. Het
ESF verdeelt Europese middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om
werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden. Met de aftrap werden ook de eerste nieuwe
projectoproepen kenbaar gemaakt. Ondernemingen die acties willen ondernemen rond werkbaarheid, organisatieverandering of
strategisch loopbaanbeleid kunnen een subsidieaanvraag indienen. Verder kan ingetekend worden op oproepen voor de begeleiding
van werknemers in een artikel 60 tewerkstelling (enkel voor OCMW’s), innovatie en werkinleving voor jongeren. Meer info
over de ESF-oproepen vindt u hier: http://www.esf-agentschap.be/nl/project/oproepen
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