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In de afgelopen maanden hebben de lidstaten in een aantal vergaderingen 

van de PPG (programmavoorbereidingsgroep) vruchtbare gesprekken ge-

voerd over het nieuwe Programma. De 2 Zeeën-strategie is nu bijna rond. 

Er staan vier prioritaire assen centraal:

• As 1: Technische en sociale innovatie

• As 2: Koolstofarme technologieën

• As 3: Aanpassing aan klimaatverandering

•	 As	4:	Hulpbronnenefficiënte	economie

Om deze strategie goed af te stemmen, worden de stakeholders geraad-

pleegd. In december houden de OP-auteurs de eerste workshops en wordt 

een internet-enquête uitgevoerd onder een beperkt aantal van deze sta-

keholders in de vier lidstaten. De belangrijkste elementen van de strategie 

moeten in februari 2014 gereed zijn. Daarna zal de officiële raadpleging 

van het publiek plaatsvinden.

2014-2020: 
Waar staan we? 
De nieuwe Programmaperiode nadert met rasse schreden. 
Op dit moment wordt dan ook hard gewerkt aan het nieu-
we Operationeel Programma (OP).   

En u?  

Zegt u het maar! 
Daarnaast willen we ook graag uw mening horen over de 

voorbereidingen voor het volgende INTERREG 2 Zeeën-Pro-

gramma. 

U kunt uw stem laten horen en al uw vragen over het Program-

ma stellen via het contactformulier in de sectie ‘2014-2020’ op 

de 2 Zeeën-website.

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Cross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
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Vergadering Comité van Toezicht in Middelburg 
Op 29 november 2013 werd de 10e vergadering van het Comité van Toezicht gehouden 
in Nederland. 

Het Comité werd ontvangen door Han 
Polman, Commissaris van de Koning in 
Zeeland, en de vergadering werd voor-
gezeten door Eva Reuling van het Neder-
landse Ministerie van Economische Zaken. 

Natuurlijk kwam de stand van zaken 
van het Programma aan de orde, maar 
er werd ook nagedacht over een aan-
tal strategische punten, waaronder de 

2 Zeeën-clusters (zie onder), de imple-
mentatie van het Programmabudget, de 
besluiten van de PPG over de te volgen 
strategie en het tijdpad voor het pro-
grammeringsproces. 

De definitieve documenten voor het 
nieuwe Programma moeten uiterlijk in 
juli 2014 ter goedkeuring bij de Europese 
Commissie worden ingediend.

OVER HET PROGRAMMA ...

Belangrijke wetenswaardigheden 
over ‘2014-2020’ op internet!
Bij het opzetten van een nieuw Program-
ma komt heel wat kijken, zoals het af-
bakenen van het Programmagebied, de 
belangrijkste uitdagingen voor het Pro-
grammagebied, de strategie, de operatio-
nele invulling en de structuur van het toe-
komstige Programma. Er zijn consultants 
onder de arm genomen om te helpen bij 
het ontwikkelen van de strategie en het 
opstellen van het nieuwe Programma.

Om een beter inzicht te geven in de pij-
lers waarop het programmeringsproces 
rust, is op de 2 Zeeën-website een nieu-
we sectie ‘2014-2020’ opgenomen waar 
u de volgende informatie kunt vinden:

• sleutelinformatie over de toe-
komstige Europese territoriale 
samenwerkingsprogramma’s

• de laatste ontwikkelingen in 
het programmeringsproces 
van INTERREG V A 2 Zeeën

• de belangrijkste rapporten 
die zijn opgesteld door de ex-
terne deskundigen.

Houd de website in de gaten 
voor nieuwe informatie! 
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Clusterinitiatief 2 Zeeën: 
huidige stand van zaken
Tot nu toe zijn er 16 clusters goedgekeurd door de partners van het 2 Zeeën-Programma. Daarnaast 
zijn er vóór de laatste deadline voor indiening van clusters (15 november) nog eens 16 clustervoor-
stellen ingediend bij het GTS.

Tijdens het jaarlijkse 2 Zeeën-evenement 
in Rotterdam in maart 2013 werd het 
startschot gegeven van het ‘2 Zeeën-clus-
terinitiatief’, dat de schakel vormt tussen 
de huidige en de komende Programma-
periode. Het initiatief moet strategische 
samenwerking tot stand brengen tussen 
goedgekeurde projecten en potentiële 
competente organisaties van buitenaf. 

Wanneer de clusterpartners de output 
van hun projecten en hun gezamenlijke 
resultaten hebben geconsolideerd, moet 
iedere cluster de clusterresultaten over 
de grenzen heen valoriseren en versprei-
den. De cluster moet een grensoverschrij-
dend thematisch evenement organiseren 
en een thematische publicatie uitbrengen 
namens het 2 Zeeën-Programma. Het 
evenement en de publicatie zijn bedoeld 
om de clusterresultaten zo breed moge-
lijk te verspreiden, terwijl een eventuele 
fase 2 gericht is op verdere ontwikkeling.
Op de 2 Zeeën-website zal een specifiek 
gedeelte worden gewijd aan de cluster-
activiteiten. Hier kunt u de voorlopige 

evenementenkalender vinden (zie ook 
‘Belangrijke data’ in deze nieuwsbrief) en 
de 2 Zeeën-magazines downloaden. 

Thema’s

Bij de clustervoorstellen kon worden ge-
kozen uit 13 verschillende thema’s. De 
Programma-autoriteiten hebben echter 
wel besloten de activiteiten toe te spitsen 
op vier hoofdthema’s: 

• Toegepast onderzoek, innovatie 
en bedrijfsondersteuning 

• Toegankelijkheid van het gebied 
• Sociale inclusie 
• Risicobeheersing in het kader 

van geïntegreerd kustzonebe-
heer.

Met uitzondering van het thema toegan-
kelijkheid, zijn deze thema’s allemaal 
goed vertegenwoordigd in de cluster-
aanvragen. Ook voor de thema’s cul-
tuur en toerisme was veel belangstel-
ling vanuit het veld.

Bovendien zijn, met betrekking tot 
‘koolstofarme economie’ (een van de 
hoofdthema’s in het nieuwe OP), twee 
clusters goedgekeurd!

Enkele cijfers

De clusteroproep was een groot succes: 
van de 44 aanvragen die we ontvingen, 
zijn er al 16 goedgekeurd. In januari ver-
gaderen de Programma-autoriteiten over 
de 16 resterende voorstellen. 

Bij deze goedgekeurde clusters zijn 115 
officiële partners en 46 geassocieerde 
partners uit de vier lidstaten betrokken. 
Overigens is 14% van de partners afkom-
stig uit een aangrenzend gebied.

De onderstaande tabel geeft een over-
zicht van de goedgekeurde clusters en de 
thema’s waarop zij zich richten.  Op de 
2 Zeeën-website staat een volledige lijst 
van alle begunstigden.

Start Safe-Ice-cluster in Hastings in oktober 2013. Zie voor meer 

informatie de clusterwebsite. 
Het Congreen Together Cluster partnerschap
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Cluster

Biz4age

DigiSol

Taste 2 Seas

I-Mosyde

AMPTEC

SNAP

AC DC

YES !

Prime-C

Eco²Mobility

SAFE-ICE

Carelands

CONGREEN 
Together

Tourfish

Proximity

CREA-Z

Omschrijving

Zakelijke kansen door innovaties voor gezond ouder worden

Toepassingsmogelijkheden van digitale oplossingen in het 
bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs

Naar duurzaam en smakelijk voedsel in Europa

Intelligent modern systeemontwerp

Geavanceerde materialen en farmaceutische technologie

Aanpak voor veiligere buurten

Kunst(nijverheid) & waardigheid in de zorg 

Hulp aan jongeren om vaardigheden te ontwikkelen

Samenwerking op het gebied van risicobeheersing in kustgebieden

Mobiliteit voor economie, mobiliteit voor milieu

Onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning voor een 
koolstofarme economie

CO2-reductie in beschermde natuurgebieden en landschappen

Consolidatie van groene methoden om te komen tot groene, duur-
zame en ‘solide’ gemeenschappen, waarbij de nadruk ligt op nu 
samenwerken voor een groene en duurzame toekomst.

Toerisme dat kustvisserij, voedsel en duurzaamheid samenbrengt

Ondersteuning van bedrijven en vrijwilligers om toeristen uit de 
nabije omgeving aan te trekken in het 2 Zeeën-gebied 

CREA-Zone: naar een creatieve toekomst

Thema

Toegepast onderzoek, 
innovatie en 

bedrijfsondersteuning

Sociale 
inclusie

Risicobeheersing in het kader van 
geïntegreerd kustzonebeheer 

Toegankelijkheid van het gebied

Koolstofarme 
economie

Beheer van natuurlijke 
hulpbronnen

(Duurzaam) 
toerisme

Overig

NIEUW! De richtlijnen clusterimplementatie staan nu op internet!

In dit document wordt gedetailleerd ingegaan op alles wat de (hoofd)partners van clusters moeten 

weten om hun cluster met succes te implementeren – van de goedkeuring tot de administratieve 

afsluiting en de laatste uitbetaling: de procedures, de vereiste documenten, de deadlines en de 

verplichte eindresultaten.  Het document is beschikbaar in de drie Programmatalen.

Goedgekeurde 2 Zeeën-clusters
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In de schijnwerpers:  
SeaMe	Cycle	:	7	fietsers	maken	2	Zeeën-tocht!	
3 landen in 6 dagen: dat was de uitdaging die 7 jonge fietsers aangingen in de eerste week van 
oktober. De fietstocht, genaamd ‘SeaMeCycle’, kwam voort uit een samenwerking tussen de 2 
Zeeën-projecten SeaMedia en Bike Friendly Cities. 

OVER DE PROJECTEN ...

Hoe kan de fiets worden gepromoot als milieuvriendelijk, ge-
zond en goedkoop vervoermiddel tussen twee steden of zelfs 
tussen twee landen? Wat maakt een stad fietsvriendelijk? Of 
juist fietsonvriendelijk? Dat waren allemaal vragen die centraal 
stonden bij dit initiatief. Foto’s en video’s geven nu antwoord op 
deze vragen.

Van Kortrijk naar Norwich

Op 4 oktober was het zover en vertrok het 
SeaMeCycle-team uit Kortrijk met als eind-
bestemming Norwich, via diverse etappes 
door België, Nederland en natuurlijk de 
veerboot naar Engeland. 

U kunt alle avonturen van de zeven dap-
pere fietsers volgen op hun video’s. Maak 
kennis met de mensen en de INTER-
REG-projecten die zij onderweg tegen-

kwamen, maar ook met de obstakels (lek-
ke banden en kapotte wielen) en... de staat 
van de fietspaden in het 2 Zeeën-gebied.

Geniet mee van de steden en landschap-
pen van het 2 Zeeën-gebied die zij pas-
seren tijdens de 450 km lange fietstocht: 
Kortrijk, Gent, Middelburg, de stormvloed-
kering van de OosterSchelde in Zeeland, 
Ipswich, de heuvels van Suffolk en dan 

eindelijk... het middeleeuwse centrum van 
Norwich.

Een miniserie in zes delen

De SeaMeCycle-dagboeken (6 video’s) 
staan op de website SeaMe TV. U kunt 
zien hoe het 2 Zeeën-logo door het 2 Zee-
en-gebied reisde, waardoor ons Program-
ma de hele weg lang werd gepromoot. 

© 2013 DAVY DE PAUW
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Doe zelf mee met SeaMeCycle 2 
in het voorjaar van 2014! 

Wie weet inspireert dit u om zelf mee te 
doen aan SeaMeCycle deel 2 in het voor-
jaar van 2014 (10-16 juni). Dit keer met 
een uitstapje naar het Franse Boulogne.

Contactpersoon: Sarah Markewich, 
(Sarah.Markewich@howest.be)

Geniet van de video’s van de SeaMe-
Cycle-tocht en houd de website in de 
gaten, want binnenkort verschijnt 
er een video in het kader over Bike 
Friendly Cities en SeaMedia, en een 
artistieke video over het 2 Zeeën-ge-
bied	vanuit	fietsperspectief.

Als u in de buurt van Kortrijk woont, 
kunt	u	de	SeaMeCycle	videofilm	ook	
buiten bekijken bij Muziekcentrum 
Track tijdens de end of the season 
celebration op 20 december!

DYMAPHY: Een onderzoeksproject dat 
interessant is voor iedereen ...
In het DYMAPHY-project werken Franse, Engelse en Nederlandse specialisten samen op het 
gebied van mariene ecosystemen om beter inzicht te krijgen in de zeewaterkwaliteit in het 2 
Zeeën-gebied door middel van het bestuderen van microalgen (fytoplankton). 

Om de procedures die in de verschil-
lende landen worden gebruikt, beter op 
elkaar af te stemmen, is dit onderzoek 
uitgevoerd op basis van een samenwer-
kingsverband, waarbij een combinatie 
van traditionele en hypermoderne onder-
zoeksmethoden wordt gebruikt, zoals mi-
croscopen, satellieten en flow-cytometrie, 
een revolutionair onderzoeksinstrument.

Door fytoplankton te bestuderen, komen 
wetenschappers niet alleen meer te we-
ten over de waterkwaliteit, maar doen zij 
ook nieuwe kennis op over dit plantaar-
dige plankton, dat voor veel soorten in 
zee de belangrijkste voedselbron is en 
dus ook een belangrijk onderdeel vormt 
van onze voedselketen. Dat betekent dat 
dit wetenschappelijke onderzoek ook in-
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geven in hun werk, bijvoorbeeld door 
middel van een tentoonstelling met foto’s 
van fytoplankton en rondleidingen in hun 
laboratoria, waar mensen zelf specimens 
konden bekijken door een optische of 
rasterelektronenmicroscoop en testen 
met spectrofluorimeters en flow-cytome-
trie konden zien. Ook organiseerden zij 
workshops om met behulp van satellieten 
de kleur van water te onderzoeken. 

Tijdens de laatste World Oceans Day no-
digden de onderzoekers mensen uit het 
publiek uit om aan boord te komen van 
onderzoeksschip SEPIA II, waar ze zelf 
konden zien welke instrumenten tegen-
woordig worden gebruikt om monsters te 
nemen voor zeeonderzoek.  En dankzij het 
vriendelijke aanbod van Nausicaa (Centre 
National de la Mer) in Boulogne-sur-Mer, 
werden de DYMAPHY-partners in de ge-
legenheid gesteld om op TV Nausicaa iets 
van hun werk te laten zien en vragen van 
kijkers te beantwoorden over de rol van 
wetenschappers en het onderzoek naar 
microalgen in het bijzonder. 

Het DYMAPHY-project is onlangs af-

gesloten met een internationaal se-

minar in de buurt van Boulogne (FR), 

gevolgd door wetenschappelijke 

workshops over fytoplankton, die wa-

ren georganiseerd in samenwerking 

met RESOMAR (Frans netwerk van 

centra voor kustonderzoek).

Voor meer informatie: 
www.dymaphy.eu

teressant is voor het algemene publiek 
en de media! 

De projectpartners nodigden tijdens een 
van hun tochten op zee een team uit van 
het SeaMedia-project, zodat de weten-
schappers tijdens hun werk gefilmd en 
geïnterviewd konden worden over het 
onderzoeksproject. Het doel van dit door 
DYMAPHY georganiseerde veldonderzoek 
op zee is om continue metingen uit te 
voeren in oppervlaktewater of monsters 
te nemen in diep water: dit laat op con-
crete wijze perfect zien wat het doel is 
van dit onderzoeksproject. 

De video is nu te zien op internet en 
op de website SeaMe.tv. Hij is door de 
DYMAPHY-partners ook ondertiteld in 
het Frans, waardoor hij ook kan worden 
getoond op alle Dymaphy-evenementen 
en doorlopend kan worden afgespeeld 

tijdens open dagen. Ook tijdens de voor-
lichtingscampagnes van DYMAPHY wordt 
de video gebruikt. 

Tijdens het hele project hebben de part-
ners naast hun gewone wetenschap-
pelijke communicatie-activiteiten ook 
meegewerkt aan publieksvoorlichtings-
campagnes in de drie landen. Zo hebben 
de wetenschappers scholen bezocht en 
deelgenomen aan nationale en internati-
onale evenementen, zoals het Fête de la 
Science (Feest van de wetenschap) in ok-
tober en de World Oceans Day op 8 juni. 
Hoewel de meeste van deze initiatieven 
plaatsvonden in Frankrijk, zijn alle andere 
partners en andere wetenschappers van 
andere 2 Zeeën-projecten (zoals MEMO) 
betrokken bij de activiteiten.

De DYMAPHY-wetenschappers hebben 
het algemene publiek meer inzicht ge-

A2S op internationaal 
onderwaterfestival
Het A2S-project (Archeologische Atlas 
van de 2 Zeeën) nam begin november 
deel aan het onderwaterfilmfestival (Fes-
tival mondial de l’image sous-marine) 
in Frankrijk. Dit was opnieuw een kans 
om de documentaire te laten zien die dit 
project heeft gemaakt over de archeolo-
gische opgravingen die zijn gedaan in het 

Kanaal en de Noordzee. U kunt de film 
bekijken op het Youtube-kanaal van het 
2 Zeeën-Programma. 

Zie voor meer informatie over 
het project de website van het 
A2S-project:  www.atlas2seas.eu
 

© D. Robbins / A2S
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Dit Operationeel Handboek is geschre-
ven voor brandweerkorpsen in Enge-
land, België, Nederland en Frankrijk 
en moet leiden tot een gecoördineerde 
aanpak van incidenten aan boord van 
schepen. Het handboek moet zorgen 
voor stroomlijning van de procedures, 
zodat de veiligheid op zee in het 2 Zee-
en-gebied wordt vergroot. 

Via dit samenwerkingsverband zullen 
specialistische teams (‘Maritime Inci-
dent Response Groups’) uit de vier lid-
staten worden getraind in het vakkundig 
aanpakken van problemen aan boord 

van schepen, zoals brand of een inci-
dent met gevaarlijke stoffen. Bij snel 
en effectief ingrijpen is evacuatie van 
bemanning en passagiers niet nodig en 
blijven de gevolgen voor natuur en mi-
lieu beperkt. 

Elk land blijft zijn eigen brandbestrij-
dingsprotocollen volgen, zijn eigen 
materieel gebruiken en ervoor zorgen 
dat de mensen aan de nationale oplei-
dingseisen voldoen. Maar dankzij deze 
grensoverschrijdende samenwerking 
kunnen de teams bij langdurige inci-
denten dezelfde methoden hanteren, 

waarbij zij met hetzelfde type materieel 
werken, van dezelfde training profiteren 
en dezelfde terminologie gebruiken.

Na de ceremonie gaf de brandweer 
van Antwerpen een blusdemonstra-
tie. Er waren veel journalisten aan-
wezig, waardoor er veel media-aan-
dacht was voor het evenement. 
Lees hier het nieuws over de onder-
tekening.

MIRG – EU (Maritime Incident Response Groups): 
Ondertekeningsceremonie in Antwerpen
Op 26 september kwamen alle MIRG-EU-partners in Antwerpen bij elkaar voor de officiële 
ondertekening in het kader van de lancering van hun Operationeel Handboek. 

De ceremonie werd behalve door de 
heer Van Peel (vice-burgemeester van 
Antwerpen) en de heer Polman (Com-
missaris van de Koning in Zeeland) 

ook bijgewoond door vertegenwoordi-
gers van de verschillende partners: de 
heer Van Kooten, burgemeester van 
Noord-Beveland, de heer Nick Chart, 

voorzitter van de Kent Fire and Rescue 
Services en kolonel Moreau, directeur 
van de DDSIS.
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BELANGRIJKE DATA

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën 
Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98
contact@interreg4a-2mers.eu

Capitalisation working group:  Besluit over laatste clustervoorstellen

Clusterevenement Safe Ice – Westerlo (B)

Dag van Europa

Clusterevenement SNAP – Antwerpen (B)

Clusterevenement Yes! -   Roubaix (F)

Clusterevenement Congreen Together (burgers) - Medway (VK)

Verkiezingen Europees Parlement

Clusterevenement Congreen Together (professionals) - Kortrijk (B)

Clusterevenement Digisol – Breda (NL)

Clusterevenement	Tourfish	-	Hastings	(VK)

Eind januari 2014

23-24 april 2014

9 mei 2014

12 mei 2014

13-14 mei 2014

16-17 mei 2014

22-25 mei 2014

5-6 juni 2014 

17 juni 2014

23-24 juni 2014

Muren en Tuinen: grensoverschrijdende fotowedstrijd
De projectpartners van het project Muren 
en Tuinen hebben de sluitingsdatum van 
de wedstrijd voor amateurfotografen ver-
schoven naar 6 januari. 

Deze fotowedstrijd wil fotografen uit 

Frankrijk, Vlaanderen, Nederland en En-
geland stimuleren om hun visie te geven 
op het vesting-erfgoed in hun regio. 

Alle informatie over de wedstrijd-
voorwaarden is te vinden op de 

websites van de twee betrokken 
organisaties:  
http://muraillesetjardins.eu/index.
php/en/actu/46-concours-2013
en
www.espaces-fortifies.com

Volgende verkiezingen Europees 
Parlement in mei 2014
Tussen 22 en 25 mei 2014 mogen ruim 
350 miljoen burgers uit de 28 Europese 
lidstaten naar de stembus om voor de 8e 
keer sinds 1979 hun stem uit te brengen 
voor het Europees Parlement. 

Afgelopen september heeft het Eu-
ropees Parlement in het kader van 
die verkiezingen in 2014 de bewust-
wordings- en voorlichtingscampag-
ne ‘ACTIE. REACTIE. IMPACT.’ ge-
lanceerd. Tot februari wordt in allerlei 

Europese steden een aantal interactieve 
evenementen georganiseerd waarin vijf 
belangrijke Europese onderwerpen cen-
traal staan: economie, werkgelegenheid, 
levenskwaliteit, geld en de EU in de wereld.

Zie voor meer informatie over deze 
campagne: 
http://www.elections2014.
eu/nl/top-stories/con-
tent/20130902TST18451/html/
Act-React-Impact© European Union 2013 EP
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