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Een nieuw logo en een 
gezamenlijk merk voor 
de programmaperiode 
2014-2020!
Net als veertig andere Interreg-programma’s heeft het 
2 Zeeën-programma besloten om het nieuwe, gemeen-
schappelijke logo te gaan gebruiken.

Dit logo maakt deel uit van een gezamenlijk merk dat INTERACT heeft voor-
gesteld voor alle Europese territoriale samenwerkingsprogramma’s, zodat de 
communicatie over hun activiteiten meer impact heeft en in heel Europa her-
kenbaarder is. INTERACT heeft hierover een promotiefilmpje gemaakt, dat te 
zien is op You Tube.

Om de eigen identiteit toch deels te behouden, bevat het 2 Zeeën-logo wel 
nog altijd de naam in de drie programmatalen.

De 2 Zeeën-nieuwsbrief heeft een nieuw uiterlijk gekregen, en de komen-
de maanden worden ook alle andere communicatiemiddelen van 2 Zeeën 
(website, publicaties, enz.) voorzien van het gemeenschappelijke logo en de 
nieuwe huisstijl. 

In de toekomst moeten goedgekeurde projecten dit Interreg-merk eveneens 
gaan gebruiken voor hun communicatieactiviteiten. Er wordt nog gewerkt aan 
een gemeenschappelijke website en een toolkit om projecten daarmee te 
helpen. Wij houden u op de hoogte.
   
Meer informatie over het gemeenschappelijke Interreg-merk en -logo is 
te vinden op de Interact-website.
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https://www.youtube.com/watch?v=SFrwD1jocqY
http://www.interact-eu.net/news/interreg_brand_promotional_video/7/17775


De volgende vragen stonden hier cen-
traal:

• Hoe kunnen we aan het nieuwe 
logische kader van de EU vol-
doen en tegelijk beantwoorden 
aan de concrete behoeften van 
de betrokken gebieden?

• Welke keuzes heeft het 2 Zee-
en-programma gemaakt? Wat 
zijn de verwachtingen van de 
lidstaten? Welke resultaten 
worden verwacht ten aanzien 
van de gekozen thema’s? 

Terugblik op het startevenement 
Het nieuwe 2 Zeeën-programma werd officieel ingeluid op 20-21 november in Saint-
André-lez-Lille (Frankrijk). Dit tweedaagse evenement trok ruim 620 deelnemers, waaruit 
opnieuw blijkt hoe groot de belangstelling voor grensoverschrijdende samenwerking in 
het 2 Zeeën-gebied is. 

OVER HET PROGRAMMA ...

• Hoe zorgen we ervoor dat de 
deelnemers zich maximaal be-
trokken voelen bij het program-
ma, aangezien het succes van 
het programma sterk wordt be-
paald door de projecten?

Er waren technische sessies om po-
tentiële aanvragers op weg te helpen 
met het indienen van een kwalitatief 
goed project. 

In de centrale ruimte konden de 
aanwezigen kennismaken met de 2 
Zeeën-regio’s op de ‘territoriale ten-
toonstelling’, waar zowel de nieuwe 

programmagebieden als de bekende 
partners aanwezig waren met een 
stand. Zo konden deze hoofdrolspe-
lers laten zien welk soort projecten er 
in hun gebied kunnen ontstaan en in 
welke grensoverschrijdende ideeën 
zij willen investeren. Dit was een uit-
stekende plek om te netwerken en 
nieuwe samenwerkings¬verbanden 
en projecten voor het nieuwe pro-
gramma tot stand te brengen.

Alle presentaties en een aantal fo-
to’s van het startevenement zijn 
nog online te bekijken.
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http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/annual-events/interreg-2-seas-programme-2014-2020-launch-event/nl


Eerste projectoproep: 
79 conceptnota’s ontvangen

De deadline voor het indienen van de eerste conceptnota’s was 16 februari. Het 2 Zeeën-secre-
tariaat ontving 79 inzendingen, die vóór 4 mei 2015 zullen worden beoordeeld: 

• 46 voorstellen onder prioriteit 
1, ‘Technologische en sociale 
innovatie’ 

• 12 voorstellen onder prioriteit 2, 
‘Koolstofarme technologieën’ 

• 10 voorstellen onder de priori-
teit ‘Aanpassing aan klimaatver-
andering’ 

• en 11 voorstellen onder de pri-
oriteit ‘Hulpbronnenefficiënte 
economie’. 

ABOUT THE PROGRAMME ...

Voorlopige planning van de komende oproepen:

Na feedback van de programma-autoritei-
ten kunnen de definitieve projectvoorstel-
len voor de eerste projectoproep worden 
ingediend tot 13 juli 2015 om 12.00 uur 
(GMT+1). De besluiten hierover worden 
vroeg in het najaar van 2015 verwacht.

Essentiële informatie en de documen-
ten met betrekking tot de eerste pro-
jectoproep zijn te vinden op de   2 Zee-
en-website onder ‘2014-2020’.

Onderstaande tabel geeft een voorlopi-
ge planning van de komende oproepen 
tot en met oproep nr. 3. Meer oproe-
pen volgen zodra het toezichtcomité 
daartoe heeft besloten.

Disclaimer: 
Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief staan de oproepen nog niet vast omdat de Europese Commissie nog geen besluit 
heeft genomen over het Samenwerkingsprogramma 2 Zeeën (verwacht medio 2015). De planning van de oproepen is slechts 
ter indicatie. De exacte data zullen bekend worden gemaakt in de ‘terms of reference’ voor de oproepen. 
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OVER DE CLUSTERS ...

De cluster PAC2 organiseerde in no-
vember 2014 een internationale con-
ferentie over kleine en middelgrote 
havens in het 2 Zeeën-gebied en het 
belang daarvan voor de regionale eco-
nomie en duurzame connectiviteit in 
het Kanaal- en Noordzeegebied. De 
belangrijkste spelers uit de sector wa-
ren hier vertegenwoordigd, bijvoor-
beeld andere Europese netwerken 
met invloed op dit thema, zoals de 
Conference of Peripheral Maritime 
Regions (CRPM) en de North Sea Com-
mission Transport Group. De publica-
tie van de cluster fungeert als referen-
tiekader voor deze netwerken. Voor 
dit evenement is ook een video ge-
maakt over wat de PAC2-partners 
bereikt hebben. Deze is hier te be-
kijken! 

Laatste serie clusterevenementen
In het kader van het kapitalisatieproces heeft het programma tot eind 2014 een serie 
thematische evenementen georganiseerd in het 2 Zeeën-gebied. Voor burgers, eindge-
bruikers, stakeholders en besluitvormers was dit een uitstekende gelegenheid om kennis 
te maken met alle voordelen en verbeteringen die de 2 Zeeën-projecten hebben gebracht.

Alle clusters hebben op grensoverschrijdend niveau een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het thema van hun keuze. Vijf 
van de evenementen werden georganiseerd rond de Dag van de Europese Samenwerking (zie artikel verderop). 

De conferentie van de cluster Biz4age 
was het laatste clusterevenement van 2 
Zeeën. Dit werd georganiseerd tijdens 
de innovatiebeurs Innov’embre, in sa-
menwerking met het Interreg-program-
ma Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen. Op 
dit grensoverschrijdende evenement, 
getiteld ‘New Business Opportunities 
for Healthy Ageing’, konden deelne-
mers van beide programma’s niet 
alleen luisteren naar vermaarde des-
kundigen, maar ook deelnemen aan 
de B2B-netwerksessies, of bedrijven 
en potentiële partners ontmoeten bij 
de kraampjes op de informatiemarkt. 

De cluster heeft drie video’s gemaakt 
over de uitgevoerde activiteiten. 
Deze zijn te bekijken op You Tube (2 
Seas Channel).

Bent u geïnteresseerd in sociale 
inclusie, bekijk dan de video van 
STEPS, die een beeld geeft van initi-
atieven op het gebied van de ontwik-
keling en training van soft skills. Door 
middel van interviews en casestudy’s 
is kennis verzameld en zijn praktische 
methoden ontwikkeld om de toegang 
tot de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs, 
vrijwilligerswerk en werk als ZZP’er te 
verbeteren, uitgaande van bewust-
wording en betere implementatie van 
soft skills.

Er is een speciale editie van de nieuwsbrief gewijd aan de 2 Zeeën-clusters. 
Deze publicatie geeft u een goed beeld van alle clusters. Over de activi-
teiten van de clusters kunt u ook meer lezen in de 2 Seas Magazines, die 
inmiddels allemaal online staan!

Focus on the 
2 Seas Clusters !

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDERCross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDFProgramma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO
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https://www.youtube.com/watch?v=GsIo2Zkqr7s&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
https://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__&index=1
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/fr


Ecomobiliteit: nieuwe opstap naar verandering in Aire-sur-la-Lys (F) was 
bedoeld om beleidsmakers en vakspecialisten te informeren over gedragsbeïn-
vloeding om te komen tot duurzamer vervoer. Via leuke, ontspannende work-
shops werden alternatieven voor de eigen auto (lopen, fietsen, openbaar ver-
voer, autodelen) gepresenteerd.

De conferentie van SE-FINS in Norwich (VK) vormde een unieke gelegenheid 
om lezingen van internationale experts over een doeltreffende aanpak van in-
vasieve soorten in Europa bij te wonen. Tijdens interactieve workshops kwamen 
allerlei onderwerpen aan bod en werd uitgebreid gediscussieerd over een bete-
re aanpak van het probleem van invasieve soorten in riviermondingen. 

Op het evenement van MHS in Oostende (B) waren er debatten en demon-
stratieworkshops over traditionele maritieme vaardigheden. Maritieme bedrij-
ven, onderwijsinstellingen en mensen met belangstelling voor een carrière of 
vrijwilligerswerk in de scheepsbouw konden hier kennismaken met het mari-
tieme erfgoed van het 2 Zeeën-gebied, en zich daar verder in verdiepen met 
behulp van het gratis opleidingsmateriaal dat de partners hebben ontwikkeld.

Tijdens het clusterevenement van Prime-C in Canterbury (VK) werd bespro-
ken welke effecten het 2 Zeeën-gebied ondervindt van kust- en klimaatverande-
ring en de bijbehorende risico’s (zoals zeespiegelstijging, extreem weer, over-
stromingen en veranderende habitats). Er werden best practices gedeeld op het 
gebied van risicobeheersing en betrokkenheid van stakeholders in de kustzones 
van het 2 Zeeën-gebied.

Het ACDC-congres in Gent (B) had tot doel om te laten zien welke rol creativi-
teit kan spelen bij het tegengaan van sociaal isolement. Er waren kunstsessies 
en trainingsactiviteiten, waar de deelnemers kennis konden maken met nieuwe, 
overdraagbare methoden om te werken met mensen met lichamelijke beperkin-
gen en leerproblemen, en konden leren hoe zij via nieuwe trainingen sociaal ge-
isoleerde mensen kunnen helpen om meer te gaan participeren en een bijdrage 
te leveren aan de maatschappij. 

De 2 Zeeën-clusters op 
de Dag van de Europese 
Samenwerking 2014
Er waren vijf clusterevenementen georganiseerd rond de Dag van de Europese Samenwerking 
(EC DAY), die de aandacht vestigt op de resultaten van samenwerking tussen Europese regio’s en 
landen. Via een aantal interactieve workshops en demonstraties werden de aanwezigen bewuster 
gemaakt van de grensoverschrijdende uitdagingen rond de thema’s van de clusters.

Een korte terugblik op deze clusterevenementen onder de vlag van de EC DAY:

Sharing borders, growing closer

EUROPEAN COOPERATION DAY
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IN HET TEKEN VAN EUROPA ...

Videowedstrijd EC DAY 
In 2014 werd in het kader van de Dag 
van de Europese Samenwerking voor 
het eerst een videowedstrijd gehou-
den.

Namens het 2 Zeeën-programma wa-
ren er vijf inzendingen: Safe–Ice;  Ace 
(koolstofarme economie);  Succes 

(‘Changing life with crossborder coo-
peration!’),  Bufu (levenslang leren) en   
IC-Music. Hoewel ze helaas niet in de 
prijzen vielen, waren de filmpjes voor 
iedereen te zien op de website van EC 
DAY. Tijdens de Open Dagen (oktober 
2014) werden ze vertoond in de Comi-
té van de Regio’s-bioscoop. 

In 2015 wordt het 25-jarig bestaan 
van Interreg gevierd. Dit jubileum is 
voor alle Interreg-programma’s een 
unieke kans om een heel jaar lang te 
laten zien wat er in de loop van de tijd 
is bereikt. 

In Nederland worden op 8, 9 en 10 
mei voor de vijfde keer de Europa 
Kijkdagen gehouden. Een aantal 2 
Zeeën-projecten neemt deel aan dit 
landelijke evenement.

2015: 
25 jaar Interreg!

Op 15 en 16 september 2015 orga-
niseert het Luxemburgse voorzitter-
schap een jubileum-evenement, met 
steun van de Europese Commissie en 
INTERACT. Dit is dé gelegenheid om te 
laten zien wat Interreg voor de burger 
heeft opgeleverd en hoe het model 
elders in de wereld navolging krijgt. 
Alle Interreg-programma’s zijn uitge-
nodigd om dit 25-jarig jubileum mee 
te vieren – met name tijdens de Dag 
van de Europese Samenwerking. Het 

2 Zeeën-programma loopt inmiddels 
al zeven jaar uitstekend en we willen 
graag dat alle projecten meedoen! 
Binnenkort komen we met nadere in-
formatie hierover.

2 Zeeën-projecten die in dit ver-
band concrete ‘lokale’ activiteiten 
willen organiseren (persacties, pu-
blieksevenementen…), kunnen con-
tact opnemen met het GS (M.Deric-
quebourg@interreg4a-2mers.eu).

De RegioStars Awards richten de 
schijnwerpers op de meest inspire-
rende en innovatieve Europese pro-
jecten die onder meer met Europese 
Cohesiemiddelen zijn gefinancierd. 

RegioStars 
2015 

Het 2 Zeeën-programma wordt in 
2015 vertegenwoordigd door de clus-
ter Safe-Ice (koolstofarme economie). 

We duimen voor ze! 
(Photo: Safe-Ice visual harvesting)

Sharing borders, growing closer

EUROPEAN COOPERATION DAY

In 2015 organiseert INTERACT op-
nieuw een videowedstrijd. Houd de 
berichtgeving hierover bij en doe 
mee! 
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https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0
https://www.youtube.com/watch?v=l2GGW1NozI4
https://www.youtube.com/watch?v=7A5URCpByqY
https://www.youtube.com/watch?v=Go8xaJxMvWU
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http://www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
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1e oproep: feedback op de conceptnota’s en begin stap 2

1e oproep: indiening aanvraagformulieren

Goedkeuring van het Samenwerkingsprogramma 2 Zeeën door de EC

25 jaar Interreg – Europees evenement in Luxemburg

Dag van de Europese Samenwerking (EC DAY)

Lancering 2e projectoproep

Julie DELBARRE is werkzaam in Lille/Rij-
sel op het kantoor van de Région Nord-
Pas de Calais en is verantwoordelijk voor 
het Franse binnenland. Na bijna zeven 
jaar in de lokale culturele sector is Julie 
sinds 2006 werkzaam bij de afdeling Ter-

4 mei 2015

13 juli 2015

medio 2015

15-16 september 2015

21 september 2015

oktober 2015

ritoriale Samenwerking van de Région 
Nord-Pas de Calais, waar zij zich vooral 
met grensoverschrijdende zaken heeft 
beziggehouden. Zij is bereikbaar via: 
j.delbarre@interreg2seas.eu

Sinds januari 2015 heeft het 2 Zeeën-team drie nieuwe fa-
cilitatoren (voor Frankrijk en Nederland).

BELANGRIJKE DATA  ...

NIEUWE COLLEGA’S

Charlotte NOBLOT is werkzaam in Duin-
kerke (PMCO) en is de nieuwe facilitator 
voor de Franse kustregio. Zij heeft eer-
der als facilitator voor het programma 
Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen gewerkt 
en heeft een master in grensoverschrij-
dende en interregionale samenwerking. 

Charlotte is te bereiken via: 
c.noblot@interreg2seas.eu

Marjolijn LINDEMAN is sinds maart 
2015 de nieuwe facilitator voor de 
Nederlandse provincies Noord- en 
Zuid-Holland. Zij is medewerker Euro-
pese subsidies geweest bij de provincie 
Noord-Holland en heeft gewerkt bij het 
Kenniscentrum Europa Decentraal, dat 
advies geeft over Europees recht en be-

leid. Marjolijn werkt zowel in Den Haag 
en in Haarlem en is te bereiken op: 
+31 6 316 88 180 en via:  
m.lindeman@interreg2seas.eu

Voor de volledige contactgegevens van de 2 Zeeën-facilitatoren, 
kijk op de  2 Zëen-website (Contact sectie).

Credits foto: ©CharlesMangin.com; Atelier Kurth; PAC2, Biz4Age; Département du Pas-de-Calais; SE-Fins; MHS; Prime-C; ACDC.
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