
2.1. Uitbreiding van de 
invoering van koolsto-

farme technologieën en 
toepassingen door 

bedrijfsleven, overheid 
en burgers

In
ve

st
er

in
gs

-
pr

io
ri

te
it

en
  Technologische 

en sociale 
innovatie

42% van budget
Thematische doelstelling 1 

Investeringsprioriteit 1.b
 

1
Koolstofarme 
technologieën 

 

20% van budget
Thematische doelstelling 4 

Investeringsprioriteit 4.f

2
Aanpassing

 aan klimaat-
verandering 

 15% van budget
Thematische doelstelling 5 

Investeringsprioriteit 5.a

3
Hulpbronnen-

efficiënte economie

17% van budget
Thematische doelstelling 6 

Investeringsprioriteit 6.g

4

St
ra

te
gi

sc
he

 
do

el
st

el
lin

ge
n 

 

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2 Zeeën 2014-2020  
(Engeland - Vlaanderen - Frankrijk - Nederland)

3.1. Verbetering van 
het aanpassingsvermo-

gen van publieke en 
private actoren om hun 

klimaatadap-
tatiemaatrege-len 

beter te coördineren 
en zodoende de 
weerbaarheid

4.1. Bevordering van 
efficiënt gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen 
en materialen door de 
invoering van nieuwe 
oplossingen voor een 
groenere economie

1.1. Verbetering van de 
randvoorwaarden voor 

innovatie in het 2 
Zeeën-gebied

1.2. Bevordering van 
innovatie door relevante 

actoren in de sleutelsecto-
ren in het 2 Zeeën-gebied

1.3. Ontwikkeling van 
sociale innovatie in 
verband met grote 
maatschappelijke 

vraagstukken in het 2 
Zeeën-gebied

Het nieuwe samenwerkingsprogramma 
in het kort Pagina 2

Harmonisatie van processen 
Pagina 4

DNA: bewonersinitiatieven voor 
betere buurten  Pagina 6 

In de schijnwerpers: Crysalis, de economi-
sche herontdekking van textiel Pagina 8

Begin 2013 is een voorbereidingsgroep (PPG) van de vier deelnemende lidstaten 
begonnen met het opstellen van het ontwerp-samenwerkingprogramma. Dit 
document is nu, samen met het ontwerp-rapport over de milieueffecten (SMB), 
twaalf weken lang online beschikbaar voor het publiek. Op die manier willen wij 
inventariseren hoe betrokken partijen denken over de relevantie van deze do-
cumenten, voordat ze bij de Europese Commissie worden ingediend. U kunt de 
documenten downloaden op de 2 Zeeën-website.

Wij nodigen alle betrokken personen en organisaties uit om de vragenlijsten in te 
vullen en feedback te geven: lokale, regionale en nationale overheden, economi-
sche en sociale partners, particuliere ondernemingen en bedrijfsondersteunende 
instanties, maatschappelijke organisaties, waaronder milieuorganisaties, niet-gou-
vernementele organisaties, enz.

Door het invullen van deze online-vragenlijst kunt u bijdragen aan een 
betere opzet en uitvoering van het toekomstige programma.

Hoe meer reacties we krijgen, hoe beter we het programma kunnen af-
stemmen op de lokale en regionale wensen en behoeften. Dus geef uw 
commentaar vóór 12 mei!

Publieke consultatie over het 
programma 2014-2020
Op 10 februari is de publieke consultatie over het 2 Zee-
en-programma 2014-2020 en de strategische milieubeoor-
deling van start gegaan. Deze loopt nog tot 12 mei! 

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Cross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO
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Het nieuwe samenwerkingsprogramma 
in het kort
Voor het toekomstige 2 Zeeën-programma geldt dat de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de 
regio Nord-Pas de Calais als beheersautoriteit en dat dezelfde vier lidstaten erbij betrokken blijven. 
Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat blijft gevestigd in Lille. Toch verandert er in de pe-
riode 2014-2020 veel ten opzichte van het huidige programma: de nadruk komt te liggen op een 
beperkt aantal thematische doelstellingen, het programmagebied is uitgebreid en er zijn nieuwe 
prestatie-indicatoren vastgesteld.

Een overzicht van de kernpunten:

OVER HET PROGRAMMA ...

• Nieuwe prioriteiten en doelstellingen
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Het schema geeft een overzicht van 
de prioriteiten die de programma-au-
toriteiten voorstellen voor de komende 
programmaperiode 2014-2020. Deze 
zijn voorgelegd aan betrokkenen in de 
vier lidstaten met het verzoek hierop 
hun visie te geven. 

Er zijn ook twee thematische prioritei-

ten die als belangrijke doelstellingen 
worden gezien maar niet tot uitdruk-
king komen in het schema, omdat de 
lidstaten hebben besloten deze als hori-
zontale thema’s op te nemen, namelijk:

• concurrentievermogen van het 
MKB/KMO’s, en

• mariene en maritieme dimensie.

Het voorlopige budget bedraagt  
meer dan € 250 miljoen. Het gaat 
hier om niet-officiële versies van de 
programmastrategie en het bud-
get, die nog kunnen evolueren. 

Blijf op de hoogte via de program-
mawebsite! 
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Isles
of Scilly

Swindon

Peterborough

Het programmagebied wordt uitgebreid. 
Geografisch gezien betreft het nog steeds 
een maritieme grensregio langs de zuide-
lijke Noordzee en het Kanaal.

De aangrenzende gebieden uit de pe-
riode 2007-2013 worden nu volledig 
subsidiabel. Het kustgebied van de Ne-
derlandse provincie Noord-Holland en 
enkele aanvullende Engelse gebieden 
(Swindon, Peterborough) worden aan het 
2 Zeeën-programma toegevoegd.

Het nieuwe programma is tot stand ge-
komen in nauwe samenwerking met het 
aangrenzende maritieme Frans-Engelse 
Kanaalprogramma. Net als in de vorige 
programmaperiode 2007-2013 behoren 
alle Engelse en een aantal Franse gebie-
den tot beide programma’s. 

• Nieuw geografisch gebied

• Naderende deadlines:

12 mei: 
einde openbare raadpleging 

over het samenwerkingspro-

gramma.
Half-juli: 
indiening van het 
samenwerkingspro-
gramma bij de 
Europese Commissie.

Nieuwe cohesiebeleid van kracht
De nieuwe regelgeving voor de volgende investeringsronde van het Europese cohesiebeleid (2014-
2020) is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie en is op 20 december in 24 talen 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Om deze verordeningen te downloaden, klik op de 
volgende link:  Publicatieblad L 347

20-21 november 2014: 
Lancering van het INTERREG 

VA-programma 2 Zeeën in 

Frankrijk (Nord-Pas de Calais) 

en van de eerste projectoproep.
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Harmonisatie van processen 
Het 2 Zeeën-programma heeft samen met INTERACT een eerste regionale bijeenkomst over har-
monised implementation tools (HIT’s) georganiseerd om de mogelijkheden voor harmonisatie van 
uitvoeringsinstrumenten tussen grensoverschrijdende programma’s te bespreken.

Deze eerste regionale HIT-bijeenkomst 
heeft op 21 februari plaatsgevonden 
op het GTS-kantoor in Lille. Naast 2 
Zeeën waren hierbij nog vier INTER-
REG-programma’s aanwezig, te weten 
het Frans-Engelse Kanaalprogramma, 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Vlaande-
ren-Nederland en Nederland-Duitsland.

Het doel van de bijeenkomst was om 
het eens te worden over het harmonisa-
tieproces en om de instrumenten (aan-
vraagformulier, voortgangsrapporten e.d.) 
uit te werken voor de toekomstige aan-
vragers binnen het gezamenlijke gebied.

Een zeer vruchtbare en geslaagde bijeen-
komst! 
 
De volgende bijeenkomst is in april 
in Antwerpen (België). 

Vanuit de wens om te harmoniseren en de 
huidige administratieve lasten te verlich-
ten, zitten er ook 2 Zeeën-medewerkers 
in een andere werkgroep, namelijk sa-
men met de programma’s Noordwest-Eu-
ropa en INTERREG IV C, waarvan de 
regio Nord-Pas de Calais eveneens de 

23 clusters goedgekeurd 
Zes jaar na de start van het 2 Zeeën-programma werd besloten een ‘clusteroproep’ te lanceren 
onder de 86 goedgekeurde projecten om de resultaten van 2 Zeeën-projecten rond gemeen-
schappelijke thema’s te bundelen en te consolideren. 

Het GTS ontving in totaal 41 clusteraan-
vragen, waarvan er uiteindelijk 23 zijn 
goedgekeurd. Bij de clusteraanvragen 
die in de vier termijnen van de oproep 
werden ingediend, waren 219 organisa-
ties en 65 projecten betrokken, als volgt 
verdeeld over de lidstaten:

• Engeland : 34%
• België : 28 %
• Nederland : 21%
• Frankrijk : 17%

Door deelname aan een cluster kunnen 
lokale actoren rechtstreeks bijdragen 
aan de thematische kapitalisatie van 

het programma. De geselecteerde clus-
terpartners krijgen daarom als speciale 
opdracht hun geconsolideerde resultaten 
te verspreiden en te laten zien waarom 
grensoverschrijdende samenwerking een 
voorwaarde was om deze resultaten te 
bereiken. 

Door middel van een evenement en een 
publicatie kunnen de clusterpartners hun 
nieuw verworven kennis delen met hun 
’peers’. Met de expertise die 2 Zeeën- 
projecten hebben ontwikkeld, kunnen 
ze binnen en buiten het 2 Zeeën-gebied 
nieuwe actoren op hun vakgebied berei-
ken.

Een korte presentatie van alle goedge-
keurde clusters is te vinden op: 
www.interreg4a-2mers.eu/clus-
ters/approved-clusters/nl

Wilt u een clusterevenement bij-
wonen? Een kalender met alle clus-
terevenementen is te vinden via de 
volgende link: 
www.interreg4a-2mers.eu/clusters/
cluster-events---calendar/nl

De tabel op pagina 5 toont de 23 
goedgekeurde clusters, ingedeeld 
naar 10 thematische prioriteiten.

beheersautoriteit is. De programma’s 
zoeken naar harmonisatie ten aanzien 
van vereenvoudigde kostenopties en een 
aantal horizontale onderwerpen (zoals 
inkomsten, intellectuele-eigendomsrech-
ten, gedeelde kosten).
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Cluster

DigiSol

AMPTEC

I-MOSYDE

TASTE 2 Seas

Biz4age

SNAP

YES !

AC DC :
Creating 
inclusion

STEPS

Su-Ports

Eco²Mobility

PAC2

PRiME-C

SE FINS

BERISUAS

PROXIMITY

TourFish

SAFE-ICE 

CareLands

MHS

CONGREEN 
Together

EDECT

CREA-Z

Subthema

Bevordering van creatieve digitale 
oplossingen in diverse bedrijfstakken

Kansen voor MKB/KMO’s via innovaties 
voor gezond ouder worden

Industriële ‘embedded’ systemen

Smaak en voedselgebonden 
duurzaamheid

Kansen voor MKB/KMO’s via innovaties 
voor gezond ouder worden

Veiligheid in specifieke buurten 
– focus op verslaving

Ontwikkeling van inzetbaarheid 
en mobiliteit – focus op jongeren

Bestrijding van sociale uitsluiting – focus 
op jongeren en mensen met een lichame-

lijke en/of verstandelijke beperking

Soft skills training t.b.v. 
progressie en duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling en 
beheer van kleine havens

Duurzaam vervoer voor burgers: 
alternatieven voor de auto

Bevordering van multimodaliteit 
en verbetering van bereikbaarheid 

via land en zee

Beheer van kustrisico’s

Invasieve soorten

Maritieme veiligheid

Nabije toeristische markt

Toerisme voor kustvisserij, 
voedsel en duurzaamheid

Koolstofarme economie

CO2-reductie en gebruik van duurzame 
energiebronnen in beschermde gebieden

Maritiem erfgoed

Inwoners betrekken bij groene 
duurzaamheid

Empowerment van gehandicapten 
via ethiek in zorg & technologie

De economische waarde van culturele en 
creatieve industrie aantonen

Thema

Toegepast onderzoek, 
innovatie en 

bedrijfs-ondersteuning 

Sociale 
inclusie

Risicobeheer 
in het kader 

van GKZB

Toegankelijkheid 
van het gebied

Koolstofarme 
economie

Hulpbronnenbeheer

(Duurzaam) 
toerisme

Other

Datum evenement

17 juni 2014

9-11 juli 2014

21 oktober 2014

17-18 november 2014

28 november 2014

12 mei 2014

13 mei 2014

23 september 2014

14 november 2014

3 september 2014

18 september 2014 

nog te bevestigen

25 september 2014

24 september 2014

nog te bevestigen

3 april 2014
14 juni 2014

23-24 juni 2014

23-24 april 2014

25 juni 2014

nog te bevestigen

16-17 mei 2014
5-6 juni 2014

7 oktober 2014

5 november 2014

Plaats

Breda (NL)

Villeneuve d’Ascq (F)

Gent (B)

Roeselare (B)

nog te bevestigen

Antwerpen (B)

Roubaix (F)

Gent ( B)

Lille (F)

Hellevoetsluis (NL)

Boulogne/Mer (F)

nog te bevestigen

Canterbury (VK)

Norwich (VK)

nog te bevestigen

Ashford (VK) – Bedrijven
Calais (F) – Vrijwilligers

Hastings (VK)

Antwerpen (B)

Grevelingen (NL)

nog te bevestigen

Rochester (VK) – Inwoners
Kortrijk (B) – Professionals

Gent (B)

Kortrijk (B)

Dienstverlening / 
Gezondheidszorg

Overig

Gezamenlijk erfgoed
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DNA: bewonersinitiatieven voor betere buurten    
Het 2 Zeeën-project DNA (Deprived Neighbourhood Approach) omvat vier partners: de stad Ant-
werpen, OCMW Kortrijk, Medway Council en de gemeente Breda. Omdat al deze steden in hun 
achterstandswijken met hetzelfde soort problemen te maken hadden, besloten ze in dit project 
samen te werken om een gevoel van ‘eigenaarschap’ te creëren. In 2013 stelde het project de 
European Ownership Award in om de beste bewonersinitiatieven in de schijnwerpers te zetten.

 OVER DE PROJECTEN ...

De European Ownership Award is een 
van de vele grensoverschrijdende acti-
viteiten van het DNA-project. Met deze 
wedstrijd heeft het project bewezen dat 
het algemene doel ervan is bereikt, na-
melijk om in achterstandswijken in Ant-
werpen, Kortrijk, Medway en Breda een 
gevoel van ‘eigenaarschap’ te creëren. 

Heeft u een idee om uw 
buurt leefbaarder te 
maken?

Bewoners konden ideeën voor verbete-
ring van hun buurt indienen op het ge-
bied van buurtveiligheid, gezondheid, 
welzijn en openbare ruimte. In elk van 
de partnersteden werd een voorselectie 

gemaakt en vervolgens een top 3 sa-
mengesteld. Op 3 december 2013 kwa-
men alle genomineerden naar Breda 
voor de finale. 

Aangezien ‘bottom-up werken’ de rug-
gengraat van het project vormt, be-
stond de jury uit zowel bewoners als 
professionals uit de diverse partnerste-
den. Er werden niet minder dan twaalf 
projecten gepresenteerd, soms op zeer 
creatieve wijze. Aangezien Kortrijk in 
beide ‘DNA-buurten’ van die stad een 
prijs wilde uitreiken, werden in totaal 
vijf prijzen uitgereikt door burgemees-
ter Peter van der Velden van Breda.

De European Ownership Award was in 
vele opzichten een succes. Hoewel DNA 

“Dankzij de European 
Ownership Award zijn we op 
een verfrissende manier in 
contact gekomen met inwo-
ners van onze partnersteden. 
Het was ontroerend om te 
zien hoe graag alle kandi-
daten een verschil wilden 
maken in hun eigen buurt”, 
aldus DNA-projectmana-
ger Birgitte Bruyninckx 
(stad Antwerpen, hoofd-
partner). “Wij hebben mee-
gedaan aan dit project vanuit 
de overtuiging dat verande-
ringen in een buurt alleen 
duurzaam kunnen zijn als er 
draagvlak voor is onder de 
mensen die er wonen, wer-
ken of verblijven. Dus het lag 
voor de hand om bottom-up 
te werken.“

© Stad Antwerpen
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partners aanvankelijk vreesden dat er 
weinig animo zou zijn om aan een inter-
national wedstrijd mee te doen, kregen 
alle partnersteden heel wat aanmeldin-
gen binnen. Tijdens de finale in Breda 
gaven alle kandidaten blijk van een 
enorme persoonlijke betrokkenheid en 
inzet en werden er zeer verschillende 
en zeer originele ideeën gepresenteerd. 

De prijzen gingen naar projecten met 
een duurzaam karakter waar zo veel 
mogelijk bewoners bij betrokken waren: 

De soundtrack van ons plein 
(De Coninckplein, Antwerpen) 

Omvorming van een verwaarloosd 
sparrenbos tot een groene ont-
moetingsplek (V-Tex, Kortrijk) 

Educatieve route langs ver-
geten kennis (Lange Munte, 
Kortrijk) 

Speeltoestellen op Luton In-
fant School and Nursery (Luton, 
Medway) 

Buurttuin Hoge Vucht (Breda).

Meer weten over DNA? 

Iedereen die geïnteresseerd is in bot-
tom-up werken, is welkom op de Slot-
conferentie van DNA op 23 sep-
tember 2014 in Antwerpen. 

Op de agenda staan een presentatie 
over sociale samenhang en inclusie 
door Kristel Driessens, coördinator bij 
Bind-Kracht, en een debat over de voor- 
en nadelen van bottom-up werken met 
Ruben Degryse (DNA-projectmanager 
Kortrijk), Dirk Geldof, Rik Pinxten en 
Eric Corijn, drie bekende wetenschap-
pers op dit gebied.

Contact: 
Birgitte Bruyninckx Projectmanager DNA : 
birgitte.bruyninckx@stad.antwerpen.be 

DNA ook inspiratiebron voor anderen 

In februari ontving de stad Antwerpen 
een delegatie van de Academie van de 
Stad uit Amsterdam, een organisatie die 
studenten bij de samenleving wil betrek-
ken via workshops in bepaalde buurten. 
In Buurthuis deBuurt in Antwerpen, dat 
dankzij het DNA-project tot stand is ge-
komen, kwamen drie bewoners vertellen 
over hun initiatieven. Zij vertelden hoe 
het buurthuis was begonnen en welke 
activiteiten er nu worden georganiseerd. 
Een inspirerende middag voor iedereen! 

1

1

2

3

4

5

2

3
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Start van de herdenking van de Grote Oorlog  
In 2014 wordt herdacht dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog (ook bekend als de 
‘Grote Oorlog’) uitbrak. Tussen 2014 en 2018 vinden er in het 2 Zeeën-gebied tal van gezamen-
lijke herdenkingen plaats.

Op 11 februari 2014 werd in Arras (F) 
het project ‘Great War: Between the 
lines’ officieel geopend door de heer Do-
minique Dupilet, voorzitter van de Con-
seil Général du Pas-de-Calais. 

Er was veel belangstelling van de media 
voor dit 2 Zeeën-project, waar 16 part-
ners uit Frankrijk, Engeland en Vlaan-

Belangstelling voor helden van de Grote Oorlog ?

Bekijk de video die studenten onlangs 
hebben gemaakt in het kader van een 
gezamenlijke activiteit van twee andere 
2 Zeeën-projecten: Sea Media en Villa 
Crossmedia. Begin februari organiseer-
den zij videotrainingen voor jongeren uit 
Vlaanderen en Engeland.

De video gaat over een heldin uit de Eer-
ste Wereldoorlog, Edith Cavell. In Nor-
wich (VK) is er nog veel dat aan deze be-

roemde Engelse verpleegster herinnert. 
Wie was deze vrouw en waarom was ze 
zo belangrijk voor Engeland?

The Story behind the War Heroine Edith 
Cavell is op SeaMe TV.

deren aan meewerken. Het project is 
opgezet om de herinnering aan de Gro-
te Oorlog levend houden met een hoog-
waardig cultureel en toeristisch aanbod 
dat in het hele 2 Zeeën-gebied een posi-
tieve economische weerslag zal hebben. 
Dankzij het project zijn er ook allerlei ge-
zamenlijke, meertalige middelen ontwik-
keld om het grote publiek te infor-

meren over de diverse evenementen 
en tentoonstellingen die tussen 2014 
en 2018 zullen worden georganiseerd. 

Kijk op de website van het Great War 
project: www.greatwar1418.eu 

© Conseil général 62

© Seamedia
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Vakdocenten, studenten, ontwerpers, ondernemers en kunstenaars be-
horen allemaal tot de doelgroep van dit Europese project, dat de mode- 
en textielsector een spannende, grensverleggende toekomst wil geven. 
Crysalis heeft onder meer de volgende doelstellingen:

• het geven van een impuls aan bedrijven in deze sector door 
een grensoverschrijdende inventarisatie van bedrijven en 
organisaties te maken,

• het organiseren van cursussen over traditionele en moder-
ne technieken voor ontwerpers, 

• het inventariseren van textielcollecties (bij TIO3 in Ronse) 
en het beschermen daarvan door ze via een digitale biblio-
theek online toegankelijk te maken. 

Ook streeft Crysalis ernaar het algemene publiek bewust te maken van 
het economische en culturele potentieel van deze sector door grote 
exposities te organiseren. 

Grensoverschrijdende oproepen 

Via de netwerken van de vier Europese partners is er een reeks ‘oproe-
pen voor werkstukken’ gedaan onder gevestigde ontwerpers, aanstor-
mende talenten en studenten. Na selectie door een internationale jury 
worden de werkstukken bij elk van de partners tentoongesteld. De op-
roep voor werkstukken voor de tentoonstelling ‘Digital Encounters’ 
(in juli in Canterbury) is in januari 2014 gesloten. In Ronse is net de 
expositie ‘Moving Textiles’ geopend. Sinds oktober vorig jaar is, na 
een vergelijkbare oproep, de tentoonstelling ‘Lace Effects’ te zien in 
het Internationale Kant- en Modecentrum (Cité Internationale de 
la Dentelle et de la Mode) in Calais. 

Deze Crysalis-exposities zijn door zowel betrokkenen als bezoekers 
zeer enthousiast ontvangen. Ze bieden een platform waar verschillende 
deelnemers elkaars publiek kunnen ontmoeten, de aandacht van on-
verwachte partners op hun werk kunnen vestigen en daarmee nieuwe 
perspectieven kunnen creëren voor projecten.

In de schijnwerpers: Crysalis, de economische 
herontdekking van textiel
Het project Crysalis heeft als doel om de textielsector – ooit een van de hoekstenen van de eco-
nomie in het 2 Zeeën-gebied – te promoten en een beter imago te geven. Vier partners hebben 
de handen ineengeslagen om traditionele kennis en technieken te bundelen, de samenwerking 
tussen innovatieleiders en jonge textielbedrijven te bevorderen en vooral ook de creativiteit van 
de Europese mode- en textielwereld te stimuleren. De betrokken partners zijn de Belgische stad 
Ronse met zijn Campus TIO3 (Textiles Open Innovation Centre), de Franse stad Calais, verte-
genwoordigd door de Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode, en twee Engelse univer-
siteiten: de University for the Creative Arts in Rochester en Plymouth College of Arts.

Exposition Lace Effects 1 
Faberge Leather Lace, 2013 
Mannequin : Beki Kellet
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En vooral in Calais…

In het Internationale Kant- en Modecen-
trum lopen in het kader van Crysalis mo-
menteel drie bewustwordingprojecten: 

twee modetentoonstellingen, waar de 
creativiteit van gevestigde en veelbelo-
vende ontwerpers te bewonderen is, en 
de virtuele paskamer.

De tentoonstelling ‘Lace Effects’ toont 
veertig werken op het gebied van textiel, 
mode en design, allemaal geïnspireerd 
op het thema ‘kant’. Dankzij het succes 
van de Europese oproep voor werkstuk-
ken zijn er in 2014 twee gratis tentoon-
stellingen: ‘Lace Effects 1’, waar twintig 

Het vernieuwende cultuurtoeristische ini-
tiatief SHAPING 24 is een 2 Zeeën-project 
dat de 12 belangrijkste historische gebou-
wen van Norwich koppelt aan 12 vergelijk-
bare historische sites in Gent. 

Dit project is een van de winnaars van 
de EU-prijs voor cultureel erfgoed / 
Europa Nostra-prijzen 2014. SHA-
PING 24 is gekozen uit 160 voorgedragen 
projecten uit 30 landen en heeft gewon-
nen in de categorie ‘onderwijs, opleiding 
en bewustmaking’. 

Het succesvolle project heeft een positieve 
impact gehad in de zin van economische 
ontwikkeling, revitalisering en educatie.. 

Het wordt exemplarisch genoemd voor 
het nut van de uitwisseling van middelen 

Shaping 24:  
winnaar van de Europa Nostra-prijs 2014!

kunstenaars hun eigen interpretatie ge-
ven van kant en de relatie met mode, 
gevolgd door ‘Lace Effects 2’, waar de 
nadruk ligt op traditionele ambachtelijke 
technieken om kant te maken.

Calais heeft ook een Crysalis-expositie 
gewijd aan Iris Van Herpen, met een 
dertigtal stukken uit de avant-gardisti-
sche wereld van deze getalenteerde jon-
ge Nederlandse ontwerpster.

De virtuele paskamer in de hal van 
het Internationale Kant- en Mode-
centrum mag ook door bezoekers wor-
den uitgeprobeerd! 

De ‘paskamer’ maakt deel uit van een 
innovatief project dat zowel vanuit we-
tenschappelijk oogpunt als voor bezoe-
kers interessant is. Het idee is dat je naar 
binnen gaat, zoals in een pashokje in een 
winkel. In een fractie van een seconde 
word je van alle kanten gescand, waarna 
je een digitale dubbelganger van jezelf 
op een interactief scherm te zien krijgt. 
Je kunt dan kleding uit de collecties van 
het museum passen en er zelfs als een 
echt model mee over de catwalk lopen! 
De paskamer is echter ook van weten-
schappelijk belang, omdat dit apparaat de 
mogelijkheid biedt om de collecties van 

het Internationale Kant- en Modecentrum 
gedigitaliseerd te bekijken zonder dat ze 
aangeraakt of beschadigd kunnen wor-
den. Dit vormt een uitgangspunt voor on-
derzoek naar de virtuele tentoonstelling 
van collecties. De onderzoekers wilden 
eerst het textiel in zijn oorspronkelijke 
staat herstellen alvorens de beschadigde 
textielvoorbeelden na te maken.

Tentoonstelling LACE Effects 1: 
http://www.cite-dentelle.fr/spip.
php?article633
Meer over het project Crysalis is te 
vinden op: http://www.cite-dentel-
le.fr/spip.php?rubrique201

en ideeën en geldt als toonbeeld van sa-
menwerking en kennisuitwisseling tussen 

3D Changing Room © Photo F. Collier

Iris van Herpen © Photo F. Collier

© NorwichHeart
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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

9 mei 2014

12 mei 2014

21 mei 2014

22-25 mei 2014

21 september 2014

20-21 november 2014 

Nieuwe collega

Tot eind 2014 komt Fayçal Ramdane als 
assistent de Finance Unit van 2 Zeeën ver-
sterken. Hij komt uit Frankrijk en heeft 
eerder bij het INTERREG-programma 
Noordwest-Europa gewerkt. 

Fayçal is te bereiken op: 

+33 3 20 21 84 91 en
f.ramdane@interreg4a-2mers.eu

NIEUWS VAN HET GTS

De volledige kalender met clusterevenementen is te vinden op pagina 5 van deze nieuwsbrief, 
en ook via de volgende link:  
www.interreg4a-2mers.eu/clusters/cluster-events---calendar/nl

Europese steden. Het project omvatte on-
der meer speciale promotieacties, gerich-
te evenementen, educatieve projecten, 
bevolkingsgerichte activiteiten en nieuwe 
technologische toepassingen. Shaping 
24 biedt een blauwdruk voor grensover-
schrijdende samenwerking en duurzame 
lokale inzet die door andere historische 
steden in en buiten Europa kan worden 
overgenomen.

De jury van Europa Nostra: “Wij waren 
onder de indruk van de verbeeldings-
kracht die dit samenwerkingsprogramma 
tentoonspreidt: educatieve projecten, het 

gebruik van digitale toepassingen en de 
organisatie van bijbehorende publiekseve-
nementen. De breedte van de doelgroe-
pen in beide steden – kinderen, scholie-
ren, gezinnen, minderheden, bewoners, 
toeristen – verdient alle lof. Het project 
bevestigt dat er met EU-geld onbetwist-
baar Europese, en dus niet puur lokale, 
winst wordt behaald en illustreert daar-
mee op het meest relevante niveau hoe 
‘het voorbeeld aan de macht’ is.” 

Website: www.shaping24.eu  

Stem op Shaping 24 
voor de publieksprijs!
Bij de prijsuitreiking op 5 mei in We-
nen worden zes van de winnaars uit-
geroepen tot Grand Prix-laureaten en 
krijgt één winnaar de publieksprijs, 
die via een online-enquête wordt ge-
kozen.

Stem op SHAPING 24 via de 
website :
http://vote.europanostra.org

Dag van Europa

Sluiting openbare raadpleging over 2 Zeeën samenwerkings-
programma en SMB 

Werkconferentie over het 2 Zeeën Programma – Noord-Holland

Verkiezingen Europees Parlement

Dag van de Europese Samenwerking

Lancering INTERREG VA-programma in Frankrijk 
Lancering eerste 2 Zeeën projectoproep
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