
The public online consultation on the future cooperation Programme closed on the 
12th May. Over 150 contributions were received at the JTS.

For the respondents, the proposed 
strategy, objectives and actions were 
positively appreciated and are globally 
considered clear and relevant. Some 
respondents appreciated the strong 
emphasis on innovation and green 
activities, when others regretted that 
social innovation and social challeng-
es (health, ageing,…) or some sectors 
(culture, tourism, common heritage) 
are not sufficiently taken on board.

Maritime/marine issues are differently 
appreciated by respondents: they are 
either satisfied with the cross-cutting 
dimension of these themes through-
out the Programme, or regret that 
they are not sufficiently reflected in 
the proposed Programme.

The share between SMEs and local 
authorities as potential applicants in 
the future Programme is often point-
ed out and questioned. Further 
information on the linkages with the 
France-Channel England Programme 
is needed.
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Om de Europese en regionale uitdagingen aan te pakken die geïdentificeerd wer-
den voor het 2 Zeeën gebied voor de periode 2014 - 2020, zal het evenement 
opgebouwd worden rond deze drie belangrijkste vragen :

• Wat zijn de belangrijkste kenmerken en prioriteiten van 
het nieuwe 2 Zeeën-programma?

•	 Welke	specifieke	thema’s	zijn	er	en	hoe	kom	ik	aan	
 partners?

• Hoe kan ik deelnemen aan het programma? 

Vanaf eind juli zal u in staat zijn uw projectideeën online in te dienen in de 2 Zee-
en « cooperation corner ». Online registratie voor het evenement zal openen in 
september.
 
We kijken er naar uit u in Lille te mogen verwelkomen.

Start van het nieuwe 
2 Zeeën-Programma: 
HOUD DE DATUM VRIJ!
Het 2 Zeeën-Programma 2014-2020 Startevenement wordt of-
ficieel ingeluid op donderdag 20 en vrijdag 21 november 
in ‘Les halls de la filature’ (Saint-André-lez-Lille, Frankrijk). 

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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2 Zeeën-programma 2014-2020: 
laatste nieuws!
Publieke consultatie over nieuwe 
2 Zeeën-programma 

OVER HET PROGRAMMA

In elk van de lidstaten is eerst een be-
perkte openbare raadpleging gehouden 
onder een aantal belangrijke stakehol-
ders. In november en december 2013 
zijn in dat verband vijf evenementen ge-
organiseerd, die in totaal door 70 mensen 
werden bijgewoond. De tweede ronde 
van de publieke consultatie bestond uit 
een online-enquête, die tot 12 mei door 
alle betrokkenen en belangstellenden 
kon worden ingevuld. Het GTS heeft ruim 

150 ingevulde vragenlijsten ontvangen. 
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Uit de reacties blijkt dat de voorgestel-
de strategie, doelstellingen en acties 
positief worden beoordeeld en over het 
algemeen als helder en relevant worden 
ervaren. Sommigen waarderen het ster-
ke accent op innovatie en milieu, terwijl 
anderen vinden dat bepaalde sectoren 
(cultuur, toerisme, gemeenschappelijk 
erfgoed) enigszins onderbelicht zijn. 

Over de mariene/maritieme thema’s lo-
pen de meningen uiteen: sommigen zijn 
tevreden over de manier waarop deze als 
een rode draad door het hele programma 
heen lopen, anderen vinden juist dat ze 
onvoldoende aan bod komen.

Verder wordt de verdeling tussen KMO’s/
MKB en lokale overheden als mogelijke 
aanvragers in het nieuwe programma 
vaak als aandachtspunt genoemd. Ook 
wordt gevraagd om meer helderheid over 
de samenhang met het Frans-Engelse 
Kanaalprogramma.

Uit de enquête blijkt dat er behoefte is 
aan voorlichtingsbijeenkomsten en hel-
dere, volledige informatie in een vroeg 
stadium: respondenten willen graag alles 
weten over het nieuwe programma en de 
mogelijkheden die het biedt.
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Op de laatste vergadering van de lidstaten is het programmabudget goedgekeurd. Onder-
staande tabel laat zien dat het totale budget € 392 miljoen bedraagt, met een EFRO-bij-
drage van € 256 miljoen.

Goedgekeurd programmabudget voor 2014-2020

Er is bewust gekozen voor een concentratie 
van middelen om de impact en effectiviteit 
van het cohesiebeleid in dit programmage-
bied vergroten.  

Ten aanzien van de drie specifieke doelstel-
lingen van prioritaire as 1 zijn de verwach-
tingen hoog gespannen. Om te beginnen 
dragen innovatie en concurrentievermogen 
bij tot meer economische groei en werkge-
legenheid. Gezien het trage economische 
herstel en de internationale concurrentie 
is dit een grote uitdaging voor het 2 Zee-
en-gebied.

Een koolstofarme economie vormt even-
eens een kernthema in het gebied. Volgens 
de programmapartners kan het 2 Zee-
en-programma een belangrijke rol spelen 
bij het testen van koolstofarme technolo-
gieën via grensoverschrijdende projecten 
en het bevorderen van de invoering van 
dergelijke technologieën.

Vanwege de ligging is met name de kust-
strook van het programmagebied erg 
gevoelig voor klimaatverandering. Maar 
ook meer landinwaarts is een grensover-
schrijdende aanpak nodig om de risico’s 

en gevolgen van klimaatverandering op te 
vangen. 

Ten slotte komen op het gebied van hulp-
bronnenefficiëntie twee ambities – slimme 
en duurzame ontwikkeling – bij elkaar. De 
programmapartners zien enorme mogelijk-
heden om nieuwe kansen voor het bedrijfs-
leven te creëren en tegelijk het gebruik van 
schaarse natuurlijke hulpbronnen en de 
productie van afval te verminderen door 
middel van eco-innovatie en duurzame 
technologie.

[1] Deze prioriteit betreft de ondersteuning van het programmabeheer, waaronder de werkzaamheden van het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat, het faciliteringsnetwerk, de Certifice-
ringsautoriteit, de uitvoering van de vereiste audits en controles, en de nodige instrumenten voor programmaontwikkeling, communicatie, evaluatie en toezicht.

Prioritaire as EU-steun (€) Nationale 
bijdrage (€)

Totale 
subsidie (€)

EFRO per 
prioriteit

Prioritaire as 1: 
Technologische en sociale innovatie

107.792.455 58.042.091 165.834.546 42 %

Prioritaire as 2: 
Koolstofarme technologieën

51.329.740 27.639.091 78.968.831 20 %

Prioritaire as 3: 
Aanpassing aan klimaatverandering

38.497.305 20.729.318 59.226.623 15 %

Prioritaire as 4: 
Hulpbronnenefficiënte economie

43.630.280 23.493.228 67.123.508 17 %

Prioritaire as 5: 
Technische bijstand1

15.398.922 5.591.075 20.989.997 6 %

TOTAAL 256.648.702 135.494.803 392.143.505 100 %

Laatste nieuws over de clusters 
In het voorjaar is er al een hele reeks (in totaal elf) clusterevenementen gehouden, verspreid over het 
hele 2 Zeeën-gebied, en wel rond de volgende thema’s:

• Koolstofarme economie: Safe-Ice in Antwerpen, CareLands in Grevelingen

• Hulpbronnenbeheer: Congreen Together in Rochester en Kortrijk

• Sociale inclusie en jeugdwerkgelegenheid: SNAP in Antwerpen, Yes! in Roubaix

• Duurzaam toerisme: Proximity in Ashford en Calais, TourFish in Hastings

• Onderzoek, innovatie en bedrijvenondersteuning: AMPTEC in Lille en Digisol in Breda

De reacties van de deelnemers zijn zeer positief: de clusters deelden niet alleen hun eigen kennis en ervaringen met de aanwezi-
gen, maar hadden ook vooraanstaande externe deskundigen uit hun vakgebied weten aan te trekken.
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Ook waren er prominente gastsprekers, 
onder wie veel Europarlementariërs en 
lokale bestuurders. Anne Houtman, hoofd 
van de Franse vertegenwoordiging van 
de Europese Commissie in Parijs, opende 
het Yes!-clusterevenement in Roubaix en 
vertelde over de nieuwe mogelijkheden 
die de Europese Unie biedt op het gebied 
van jeugdmobiliteit. De Safe-Ice-cluster 
kon zich verheugen over de komst van 
Jos Delbeke, directeur-generaal Klimaat-
actie bij de Europese Commissie. 

Op YouTube is een video van Sa-
fe-Ice te zien waarin hij vertelt over het 
uitbouwen van een koolstofarme econo-
mie. 

Het Digisol-clusterevenement organi-
seerde zelfs een webstream. De debatten 
zijn nog in videoformaat beschikbaar op 
de website.

De clusters Eco²Mobility en Taste 2 Seas 
organiseerden voorafgaand aan hun 
‘slot’-evenement in september en no-
vember eerst thematische workshops in 
alle lidstaten.

Ook in het najaar zullen er nog veel clus-
terevenementen plaatsvinden. De data 
en locaties zijn te vinden onder ‘Belang-
rijke	data’.

Digisol ( Digital solutions) conferentie in Breda
Wilt u de sfeer van de 

clusterevenementen 

(nog eens) proeven?

Op de 2 Zeeën-website (on-

der Clusterevenementen) 

zijn alle presentaties en een 

serie	foto’s	te	vinden.

NIEUW: 2 Seas Magazines
De eerste nummers van het 2 Zeeën-Magazine zijn nu online beschikbaar in de drie programmatalen 

(Engels, Frans en Nederlands). Op de 2 Zeeën-website kunt u de volgende magazines downloaden:

• Onderzoek, innovatie en bedrijvenondersteuning in een koolstofarme economie (SAFE-ICE)  

• Geavanceerde materialen en farmaceutische technologieën (AMPTEC)
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https://www.youtube.com/watch?v=1XhMKucHeik
https://www.youtube.com/watch?v=1XhMKucHeik
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/safe-ice-research-innovation-and-business-support-for-a-low-carbon-economy-may-2014/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/nl


Betekenis van de clusters voor het 2 Zeeën-programma
Wat hebben ze opgeleverd, naast evenementen en publicaties?

Op programmaniveau begint duidelijk te worden hoe positief de projectresultaten zijn, welke 
concrete impact ze hebben en welke projectideeën er te verwachten zijn voor het INTERREG V 
A-programma. 

Door de onderlinge samenwerking 
warm te houden in deze overgangsperi-
ode, kunnen de partners wellicht nieu-
we stakeholders uit het 2 Zeeën-gebied 
aantrekken. Op die manier kunnen er 
nieuwe vruchtbare samenwerkingsver-
banden ontstaan voor het nieuwe pro-
gramma. De clusters kunnen helpen om 
de kwaliteitsnormen aan te scherpen en 
toekomstige projecten voor te bereiden 
op de volgende programmaperiode. 

Ongetwijfeld zullen er bij de start van 
het volgende programma al nieuwe 
projectvoorstellen klaarliggen! 

Netwerken, brainstroming en visual harvesting 
tijdens het Safe Ice evenement
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Cluster Yes ! : Persconferentie met Anne Houtman, hoofd van de Franse 

vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs, en Majdouline SBAI, 

Ondervoorzitter van de Regionale Raad van Nord-Pas de Calais

Het Proximity Cluster Partnerschap 
organiseerde 2 evenementen : 
Why travel further? in Ashford & 
Greet Your Neighbour in Calais
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Het 2 Zeeën-programma was met projectcoördinator Tim 
Caulfield en de Nederlandse facilitator Nienke Ensing goed 
vertegenwoordigd. 

Er was een gevarieerde mix van vertegenwoordigers van uni-
versiteiten en hogescholen, MKB/KMO’s, lokale en regionale 
overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties, 
enz. Ook de interesse in de prioriteiten van de nieuwe pro-
grammaperiode bleek divers: 52% van de deelnemers zei 
belangstelling te hebben voor innovatie, 23% voor koolsto-
farme economie, 14% voor klimaatverandering en 11% voor 
groene groei.

Alle ogen zijn nu gericht op de startdag in november 
in Lille en de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden!

Zie voor meer informatie de website van de Provincie 
Noord-Holland. U kunt hun video bekijken op het Youtube - 
kanaal ven het 2 Zeeën - Programma.

Eerste voorlichtingsbijeenkomst Noord-Holland
Op 21 mei is er in IJmuiden een voorlichtingsbijeenkomst over INTERREG 2 Zeeën gehouden 
voor die delen van Noord-Holland die in 2014-2020 mee gaan doen aan het programma. Er 
waren ruim 120 aanwezigen. De werkconferentie stond onder leiding van gedeputeerde Elvira 
Sweet van de provincie Noord-Holland, loco-burgemeester Annette Baerveldt van de gastge-
meente Velsen en wethouder Henk Kool van Den Haag. 

Nieuwe subsidiabele gebieden in Nederland
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http://www.noord-holland.nl/web/Themas/Europa/Europese-subsidies-1/Succesvolle-2-Zeeenlobby.htm
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https://www.youtube.com/watch?v=QXG0Tj4WJHA


In de schijnwerpers: 
SYSIASS: de intelligente rolstoel
Het project SYSIASS heeft concrete synergie opgeleverd: samenwerking tussen onderzoekers van 
ISEN Lille (Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique), de École Centrale de Lille, de 
Engelse universiteiten van Essex en Kent, en Engels en Frans ziekenhuispersoneel. Op 17 juni is 
de slotconferentie van SYSIASS gehouden in Lille. 

Zelfstandigheid ondanks 
lichamelijke beperkingen

Dat is het doel dat het SYSIASS-project 
voor ogen had met het ontwikkelen van 
een prototype van een elektrische rol-
stoel voor patiënten en zorgverleners. 

SYSIASS was gebaseerd op gezamenlijk 
technologisch onderzoek naar twee sys-
temen: het ene gericht op het detecteren 
van obstakels en het andere op mogelijk-
heden om de rolstoel uitsluitend met het 
hoofd te besturen in plaats van met een 
joystick. Dankzij de nieuwe modules wor-
den gehandicapten en ouderen mobieler 
en zelfstandiger. 

Betere kwaliteit 
van leven

Omgaan met een handicap en een betere 
kwaliteit van leven stonden centraal in dit 
project, dat de volgende drie doelstellin-
gen had: 

• het ontwerpen van modules die 
kunnen worden afgestemd op alle 
soorten elektrische rolstoelen, zo-
dat zo veel mogelijk mensen hiervan 
kunnen profiteren en patiënten zo 
mobiel mogelijk worden dankzij een 
gemakkelijker te bedienen rolstoel; 

• het inbouwen van een informa-
tie-uitwisselingsvoorziening in de 
slimme rolstoel, waardoor bijvoor-
beeld de medische gegevens van de 
patiënt kunnen worden verzonden 
en ontvangen en zorgverleners daar 
toegang toe hebben; 

• zorgen voor veilige draadloze gege-
vensuitwisseling zonder het risico 
dat andere medische apparatuur 
hierdoor niet meer goed werkt.

De verschillende onderzoeksteams heb-
ben in drie jaar tijd alle doelstellingen van 
het project bereikt. Er is een innovatieve 

OVER DE PROJECTEN
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toepassing ontwikkeld die snel ingang zou moeten vinden op de 
markt voor medische hulpmiddelen.

Multidisciplinair team

Annemarie Kokosy, onderzoeker bij ISEN en projectma-
nager van SYSIASS: “Een project als dit was nooit mogelijk ge-
weest zonder de bundeling van kennis en vaardigheden van 
meerdere wetenschappers, artsen en gebruikers. SYSIASS is 
het tastbare resultaat van het enthousiasme van alle 
betrokkenen. SAMEN hebben we SYSIASS weten te 
ontwikkelen van een technologische innovatie tot een 
praktische toepassing!”

Bij het ontwerpen en testen van de modules voor de elektri-
sche rolstoel hebben de onderzoekers van hoofdpartner ISEN 
en de École Centrale de Lille nauw samengewerkt met medische 
teams. 

De Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille en het 
Kent en Canterbury Hospital (East Kent Hospitals) hebben sa-
men met de technici de testscenario’s voor de ontwikkelde mo-
dules geschreven en het schriftelijke protocol voor de klinische 
tests uitgewerkt. De onderzoekers van de Universiteit van Essex 
hebben in nauwe samenwerking met een school voor gehandi-
capte kinderen een nieuwe mens-machine-interface getest en 
gefinaliseerd.

Tot slot heeft de Universiteit van Kent nieuwe gegevensencryp-
tiemethoden ontwikkeld waarmee informatie veilig kan worden 
verzonden tussen de rolstoel en externe computersystemen 
(bijv. een patiëntendossier in een ziekenhuis).

De grensoverschrijdende dimensie heeft dus echt meer-
waarde gehad voor het project. Het eerste prototype is getest 
in het ziekenhuis van Garches, en op basis van de eerste gebrui-
kerservaringen zal binnenkort een tweede prototype worden 
getest in het ziekenhuis van Canterbury. Op die manier krijgt 
het SYSIASS-team feedback van gebruikers aan weerszijden 
van het Kanaal.

De resultaten van SYSIASS zijn inmiddels belicht in negen inter-
nationale wetenschappelijke tijdschriften, op 43 internationale 
congressen en tijdens vijf gastlezingen. Een persconferentie 
die SYSIASS in november 2013 in Lille had georganiseerd, 
heeft enorme media-aandacht getrokken: dertig artikelen in 
de lokale of nationale pers, drie radio-uitzendingen en vijf 
tv-uitzendingen.

Vervolgtraject 

In 2014 zijn de laatste klinische tests van de module (semi-auto-
nome modus) uitgevoerd in het ziekenhuis van Canterbury en bij 
GHICL in Frankrijk, gevolgd door tests met gebruikers. 

Dit rolstoelproject zal worden voortgezet in clusterverband 
(EDECT). Daarbij komt er meer aandacht voor de ethische dimen-
sie in de bewustwording rond invaliditeit onder medisch personeel 
en wordt het samenwerkingsverband uitgebreid naar België en 
Nederland. 

Het ISEN-team zal ook deel uitmaken van de EDECT-cluster en van 
de NWE-cluster U Care.

Website: www.sysiass.eu
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Eerder dit jaar was Iseca betrokken bij de 
Wereldwaterdag (20 maart) en de Wereld 
Oceaan Dag (8 juni). De projectpartners 
organiseerden debatten, educatieve acti-
viteiten en workshops, en zelfs een recre-
atieve show in het Nausicaa-centrum in 
Boulogne-sur-Mer (F). 

Een ideale gelegenheid om lokale beleid-
smakers en het publiek uit te leggen waar-
door dit verschijnsel wordt veroorzaakt en 
wat ertegen te doen is.

Website: www.iseca.eu

ISECA: Waarom ligt er schuim op het strand?

En waar komt die wildgroei van groene algen op de kust vandaan? Dit verschijnsel – eutrofiëring 
– is een vorm van algengroei die wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten en die zich in het 
2 Zeeën-gebied verspreidt. Eutrofiëring is een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de 
kwaliteit van de kustwateren, en was daarom de afgelopen drie jaar het onderwerp van het project 
ISECA. De resultaten van het project zijn op 1 juli gepresenteerd op de slotconferentie in Boulogne. 

Stilstaan bij Europa

Ook in 2014 was mei de maand waarin Europa centraal stond in 
het 2 Zeeën-gebied en het publiek een kijkje kon nemen bij aller-
lei organisaties en projecten die Europese subsidies krijgen.

Op 9, 10 en 11 mei hielden diverse 2 
Zeeën-partners open huis tijdens de Eu-
ropa Kijkdagen. Mensen konden kennis-
maken met de volgende 2 Zeeën-projec-
ten: Transcoast, Yacht Valley, Dignity in 
Care, Seaconomics, World War II Heri-
tage, HMS en de ACDC-cluster.

Meer informatie is te vinden op :
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Op 11 mei nam het project Crysalis 
deel aan de Europadag in Vlaanderen  
(www.europadag.be). De conferentie 
van de Yes!-cluster op 13 mei in Roubaix 
sloot aan bij de ‘Joli mois de l’Europe’ in 
Frankrijk.  
http://europe-en-nordpasdecalais.eu

In 2014 komt er overigens nóg een kans 
om territoriale samenwerking in het zon-
netje te zetten via lokale activiteiten: de 
volgende Dag van de Europese Samen-
werking is op 21 september 2014. Mis 
hem niet! Dit initiatief van de Europese 
Commissie, samen met INTERACT en 
tal van INTERREG-programma’s, was in 
2012 en 2013 een doorslaand succes.

2 Zeeën-programma op 
de Dag van de Europese 
Samenwerking 2014!

Tijdens deze derde editie (tussen 
18 en 25 september) zal het 2 
Zeeën-programma worden verte-
genwoordigd door vijf clusters en 
één project, die de aandacht zullen 
vestigen op grensoverschrijdende 
samenwerking in Europa. 

ECO2Mobility, Se Fins, ACDC, PRI-
ME-C en MHS organiseren dan hun 
gratis clusterevenement en een 
aantal publieksactiviteiten (zie ‘Be-
langrijke data’). Het project DNA, 
dat zich inzet voor een gevoel van 
eigenaarschap in achterstandswij-
ken, zal op 23 september deelne-
men aan de Dag van de Europese 
Samenwerking in Antwerpen.

Kijk op de website van ECDAY 
2014 voor meer informatie: 
http://www.ecday.eu
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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

SU-PORTS: Duurzame ontwikkeling en beheer van kleine havens Hellevoetsluis (NL)

Eco²Mobility: Duurzaam en alternatief vervoer voor de auto Aire/Lys (F)

Dag van de Europese Samenwerking

ACDC: Werken aan inclusie Gent (B)

SE-FINS: Invasieve soorten Norwich (VK)

PRIME-C:	Beheer	van	kustrisico’s Canterbury (VK)

MHS: Maritiem erfgoed Oostende (B)

EDECT: Empowerment van gehandicapten via ethiek Gent (B)

I-Mosyde: Industriële embedded systemen Gent (B)

Crea-Z: Economische impact van de culturele en creatieve industrie Kortrijk (B)

BERISUAS: Maritieme veiligheid Woensdrecht (NL)

PAC2: Havenbereikbaarheid aan land- en zeezijde Brugge (B)

STEPS: Soft skills training Lille (F)

Taste2Seas: Smaak en voedselgebonden duurzaamheid Roeselare (B)

Start Interreg 2 Zeeën-programma 2014-2020 Saint-André-lez-Lille (F)

Biz4Age: business innovaties voor gezond ouder worden Kortrijk (B)

Doe dan mee aan de fotowedstrijd 
‘Europe	in	my	region’	die dit jaar voor 
de derde maal wordt gehouden. De opzet 
is heel simpel. De wedstrijd staat op de 
Facebook-pagina van de Europese Com-
missie. Deelnemers mogen maximaal drie 
foto’s insturen. Ergens op de afbeelding 
moeten de EU-vlag en informatie over de 
EU-subsidie staan.   

Deadline: 25 augustus 2014

Liever een video?

In verband met de Dag van de Europese 
Samenwerking 2014 hebben INTERACT 
en de Europese Commissie de video-
wedstrijd ‘Border issues, border solu-
tions’ uitgeschreven. Europese projec-

3 september 2014

18 september 2014

21 september 2014

23 september 2014

24 september 2014

25 september 2014

25 september 2014

8 oktober 2014

21 oktober 2014

5 november 2014

6 november 2014

6 november 2014

14 november 2014

17-18 november 2014

20-21 november 2014

27 november 2014

ten, Interreg-programma’s en individuele 
filmmakers kunnen video’s insturen over 
de resultaten en voordelen van samen-
werking in Europa.

Deadline: 15 juli 2014

Europese foto- en videowedstrijd
Trots op uw regio? Trots op uw project?

Photos: © JTS, © halls de la filature, © Michael De Rop, © Laura Maes, © Sysiass, © J-Ch Cuvelier, © Digisol, © Proximity, © European commission, © INTERACT.
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https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://voting.ecday.eu
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