Districts of Creativity meet@ Flanders, Leuven,19February2004
Gezamenlijke verklaring
Vertegenwoordigers van 10 dynamische regio's - Baden-WOrttemberg, Catalonië, Karnataka, Lombardije, Maryland,
Nord-Pas de Calals, Québec, Schotland, Shanghal en Vlaanderen - kwamen op 19 februari bijeen In Leuven. Op de
Internationale conferentie 'Dlstrlcts of creatlvlty meet@Fianders' bespraken zij hun economische voortrekkersrol.
In het verlengde van het thema van de Conferentie, benadrukken zij dat:
een duurzame economische groei onontbeerlijk Is om de welvaart en het welzijn in hun regio's In de toekomst te
behouden
creativiteit en ondernemerschap ~ssentlële bestanddelen zijn van een economisch beleid dat erop gericht Is het
regionale concurrentlevermogen te verstevigen
tálent, technologie en openheid de voornaamste hefbomen zijn voor de vernieuwing van economische structuren In
een creatieve economie.
Creativiteit Is het vermogen om zinvolle nieuwe concepten te ontwikkelen. Het Is de bron van Innovatieve ideeën en
biedt kansen ter vèrsterklng van de competitiviteit van een economie. Creativiteit betekent ook dat traditionele
patronen doorbroken worden. Het stimuleren van publiek-private samenwerking tussen kenniscentra, ondernemingen
en overheid enerzijds, en een Internationale samenwerking tussen regio's uit verschiliende continenten anderzijds, zoals
dat het geval is In het Flanders DC -project, draagt bij tot de versterking van onze economieën.
Vanuit het besef dat grensoverschrijdende samenwerking in deze geglobaliseerde wereld kan bijdragen tot een
creatieve en ondernemende omgeving, onderschrijven deze regio's gezamenlijk het engagement om:
ervaringsultwisseling en kruisbestulving te vergroten met het oog op de ontwikkeling van een creatieve economie
als hefboom voor concurrentiekracht en welvaartscreatle, zoals beoogd wordt met deze conferentie 'Distrlcts of
Creatlvlty meet @ Flanders'
bilaterale en multilaterale acties te bevorderen, die gericht zijn op het verkennen van opportuniteiten inzake buslnessdevelopment met partners uit de ondernemingen, de kenniscentra en de overheld van de deelnemende regio's.
De vertegenwoordigers van deze regio's roepen ook op tot samenwerking met andere regio's of landen in de wereld die
willen streven naar een geïntegreerde benadering van creativiteit In haar economische, technologische en culturele
dlmel'lsh!!.
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