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Focus op de 2 Zeeën-clusters!  
Consolideren, verspreiden en uitbouwen 
van projectresultaten:
dat waren de kernbegrippen bij het 
clusterinitiatief van het 2 Zeeën-programma!

In 2012 was het 2 Zeeën-programma met 86 goedgekeurde projecten tot volle wasdom 
gekomen. De eerste concrete resultaten begonnen te zichtbaar te worden. Daarom werd 
besloten om over te gaan tot een kapitalisatietraject, waarin de projectresultaten konden 
worden geconsolideerd en uitgebouwd en thematische netwerken zich optimaal konden 
voorbereiden op de programmaperiode 2014-2020.

Er werden 13 thema’s gekozen waaraan tijdens de overgangsfase tussen de twee program-
maperiodes kon worden gewerkt. In maart 2013 ging het ‘clusterinitiatief’ officieel van start 
met als specifieke doelstellingen om: 

• nieuwe strategische samenwerking tussen projecten te faciliteren;
• nieuwe actoren uit bepaalde expertisegebieden in en buiten het 2 Zeeën-ge-

bied te bereiken;
• ervaringen die in het 2 Zeeën-programma waren opgedaan, te bundelen en te 

consolideren;
• de clusterresultaten grensoverschrijdend en breed te valoriseren en te ver-

spreiden.

In totaal werden 23 clusters goedgekeurd. In 2014 hebben zij hun eerste kapitalisatieac-
tiviteiten afgerond, zoals grensoverschrijdende evenementen en thematische publicaties, 
waarmee ze hun geconsolideerde resultaten onder de aandacht hebben kunnen brengen bij 
stakeholders en inwoners van het 2 Zeeën-gebied en daarbuiten. 

Verder zijn er 17 clusters ‘fase 2’ goedgekeurd, die hun keuzethema verder gaan uitwerken 
door middel van pilots en onderzoek. De overige clusters gaan zich concentreren op het 
voorbereiden van nieuwe voorstellen voor het 2 Zeeën-programma 2014-2020. 

Deze publicatie geeft u een beeld van alle geselecteerde clusters. 

Over de activiteiten van de clusters 

kunt u ook meer lezen in de 2 Seas 

Magazines, die inmiddels allemaal 

online staan!
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www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
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De 23 goedgekeurde clusters bestrijken tien thema’s en omvatten in totaal 50 projecten. Vijftien van die projecten 
maken deel uit van twee of drie verschillende clusters, zodat ze hun resultaten vanuit verschillende thematische invals-
hoeken kunnen valoriseren. 
De clusters hebben ook andere europese projecten bij dit kapitalisatietraject betrokken. Safe-Ice werkt bijvoorbeeld 
samen met vijf projecten van andere Interreg-programma’s. PAC2 deelt zijn resultaten met de Conference of Peripheral 
Maritime Regions (CRPM) en de North Sea Commission Transport Group. 

Een volledige lijst van begunstigden is te vinden op de 2-Zeeën website.

2 Zeeën-clusters in cijfers 

Welke partners zijn erbij betrokken?   

Een van de factoren die het clusterinitiatief tot een suc-
ces hebben gemaakt, was de geografische spreiding 
van de deelnemers. Alle delen van het 2 Zeeën-gebied 
waren goed vertegenwoordigd. Verder was 12% van de 
officiële partners afkomstig uit aangrenzende gebieden. 
Dat is een gunstig voorteken voor het nieuwe Interreg 2 
Zeeën-programma 2014-2020, omdat deze gebieden dan 
volledig subsidiabel worden.

Waar komen ze vandaan?

Wat voor organisaties zijn de (hoofd)partners 
en geassocieerde partners van de clusters? 

De clusters verzamelden 258 partners in totaal, 
in 2 verschillende categorieën: 173 officiële 
partners en 85 geassocieerde partners. 

Indeling 
clusterpartners:  

Kent CC 9%

Nord 9%

Overig Zeeland 9%

Arr. Brugge 7%

Pas-de-Calais 7%

Arr. Gent 7%
Medway 5%

West-Noord-Brabant 5%

Arr. Antwerpen 4%

Groot-Rijnmond 3%

Norfolk 3%

Brighton & Hove 2%

Delft en Westland  2%

Devon CC 2%

Dorset CC 2%

West Sussex 2%

Anderen 10%

Aangrenzende gebieden 12%

Kent CC 9%

Nord 9%

Overig Zeeland 9%

Arr. Brugge 7%

Pas-de-Calais 7%

Arr. Gent 7%
Medway 5%West-Noord-Brabant 5%

Arr. Antwerpen 4%

Groot-Rijnmond 3%

Norfolk 3%

Brighton & Hove 2%

Delft en Westland  2%

Devon CC 2%

Dorset CC 2%

West Sussex 2%

Anderen 10%

Aangrenzende 
gebieden 12%

oorsprong 
van de clusters

Overheidsinstantie 54%

Non-profitorganisatie 15%

Publiekrechtelijke 
instelling 26%

Particuliere organisatie 
(MKB/KMO) 5%

10  thema’s 
23  clusters 
50  projecten
258  partners

http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/clusters-list-of-beneficiaries/nl
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In 2014 organiseerden de clusters 26 
grensoverschrijdende evenementen en 
brachten ze 22 thematische publicaties 
uit, die inmiddels beschikbaar zijn in de 
reeks ‘2 Seas Magazines’. Voor de cluster-

partners waren dit geslaagde manieren 
om hun geconsolideerde resultaten onder 
de aandacht te brengen bij stakehold-
ers, beleidsmakers en inwoners van het 2 
Zeeën-gebied en daarbuiten.

Resultaten van de clusters
Consolidatie van de projectresultaten uit 2007-2013

17 clusters kregen toestemming voor een 
‘fase 2’. Het uiteindelijke doel daarvan is 
om ontwikkelingsactiviteiten te onder-
steunen met concrete outputs. Door 
voort te bouwen op het kapitalisatietra-
ject hebben de clusters laten zien dat hun 

samenwerking van grote betekenis is voor 
de verdere ontwikkeling van pilots of in-
novatieve thematische activiteiten. Met 
concrete en tastbare resultaten leggen de 
clusterpartners de basis voor toekomstige 
projectideeën.

Verdere ontwikkeling

Het kapitalisatietraject kan echt als een succes worden gezien. Dankzij deze nieuwe samenwerkingsverbanden zijn de resul-
taten van de eerdere projecten naar een hoger plan getild. Voor het 2 Zeeën-gebied heeft dit een concrete impact gehad, 
aangezien de clusterpartners:  

• hun expertise hebben kunnen delen met vergelijkbare organisaties uit andere lidstaten en hun re-
sultaten veel breder hebben kunnen verspreiden (vergeleken met de resultaten van projecten);

• gerenommeerde experts uit hun vakgebied hebben kunnen aantrekken;
• de aandacht van politici en beleidsmakers hebben kunnen vestigen op het positieve effect van hun 

projecten in de betreffende regio’s;
• netwerkactiviteiten hebben kunnen organiseren om nieuwe vruchtbare samenwerkings-verbanden 

te vormen en samen weer een volgende stap te zetten; 
• thematische workshops en brainstormactiviteiten hebben kunnen organiseren om op zoek te gaan 

naar nieuwe partners en nieuwe thema’s voor de toekomst;
• nu goed voorbereid zijn op de uitdagingen van de volgende programmaperiode;
• de lat voor toekomstige projecten hoger hebben gelegd (thematische focus, verplichte mijlpalen, 

resultaatgerichte benadering, enz.);
• bij de start van het volgende programma snel nieuwe projectvoorstellen kunnen indienen.

Wat hebben ze opgeleverd, naast evenementen 
en publicaties?

Om deze kapitalisatieoefening af te sluiten, zal in 2015 een evaluatie worden ondernomen van de re-
sultaten opgeleverd door de projecten en clusters goedgekeurd in de 2007-2013 programmaperiode.

En verder? 
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2 Seas Magazine
Advanced Materials & Pharmaceutical 
Technologies (AMPTEC) gepubliceerd in juni 2014

Evenement
Advanced Materials & Pharmaceutical Technologies 
georganiseerd in Villeneuve d’Ascq in juli 2014

AMPTEC
Geavanceerde materialen 
en Farmaceutische Technologieën

AMPTEC is een samenwerkingsverband van IDEA en Multi-
Des, dat kapitaliseert op de resultaten en activiteiten van deze 
twee Interreg IVA 2 Zeeën-projecten.

De cluster richt zich op geavanceerde materialen en farma-
ceutische technologieën. AMPTEC wil een aantal internationaal 
toonaangevende onderzoekers bijeenbrengen die samen een 
innovatief project willen uitvoeren door hun krachten en exper-
tise te bundelen. Met hun kennis op het gebied van materiaal-
wetenschappen, farmaceutica, continuproces-technologieën en 
medische hulpmiddelen gaan de partners van AMPTEC nieuwe 
uitdagingen aan op het gebied van farmaceutische en medis-
che ontwikkelingen. Er is momenteel een enorme behoefte aan 
de ontwikkeling van nieuwe farmaceutische producten in vaste 
vorm met een verbeterde biologische beschikbaarheid, werk-
zaamheid, veiligheid, chemische en fysische stabiliteit.

Duur
18 maanden: 01/01/2014 – 30/06/2015

Budget

599 865 € (100 % EFRO)

Toegepast 
onderzoek, 

innovatie en 
bedrijfs-

ondersteuning  

Thema

Website : http://amptec.univ-lille1.fr

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en
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2 Seas Magazine
Advanced Materials & Pharmaceutical 
Technologies (AMPTEC) gepubliceerd in juni 2014

Evenement
Advanced Materials & Pharmaceutical Technologies 
georganiseerd in Villeneuve d’Ascq in juli 2014

Duur
18 maanden: 01/01/2014 – 30/06/2015

Budget

599 865 € (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten  
 
Daarmee heeft AMPTEC in het 2 Zeeën-gebied een uniek 
transdisciplinair grensoverschrijdend netwerk tot stand 
gebracht op het terrein van farmaceutische materialen en 
technologieën.

Dankzij de brede expertise van de clusterpartners heeft 
AMPTEC drie originele en unieke trainingen georganiseerd. 
Deze zijn gehouden in juni 2014 (Val Joly, Nord, Frankrijk), 
in juli 2014 (Greenwich, VK) en in september 2014 (Gent). 
Ze waren gebaseerd op de ervaringen van IDEA en MULTI-
DES en combineerden een aantal elementen die aansloten 
bij de thema’s van de cluster, zoals de continue produc-
tie van farmaceutische vaste stoffen en de geavanceerde 
karakterisering en manipulatie daarvan.

Verdere ontwikkeling

Verder zal de cluster bij wijze van pilotproject een grens-
overschrijdend kenniscentrum mogelijk maken. Er zal 
een nieuwe onderzoeksstrategie worden ontwikkeld door de 
huidige beperkingen van empirische formules weg te nemen 
om de biologische beschikbaarheid, de werkzaamheid en de 
veiligheid van farmaceutische producten te verbeteren.

In fase 2 zullen de grensoverschrijdende onderzoeksteams 
hun onderzoek verder verdiepen en hun resultaten pub-
liceren in de vorm van rapporten, richtlijnen of artikelen 
in toonaangevende internationale wetenschappelijke tijd-
schriften. De resultaten zullen ook worden gepresenteerd 
op nationale en internationale wetenschappelijke congres-
sen in Europa en de VS. Op drie verschillende partnerloca-
ties zullen specifieke trainingsseminars worden geor-
ganiseerd, met onder meer praktische demonstraties, om 
de resultaten van de cluster over te brengen aan de indus-
trie en belangenorganisaties.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Acht formele partners : 
6 Universités : Lille1 (Hoofdpartner), Lille2, Cambridge, 

Ghent, Greenwich, East Anglia, een Vlaamse KMO (SEPS 

Pharma) & Nutrition Health Longevity cluster.

En vijf geassocieerde partners :
NOVITOM, CRYSTAL DELIVERY, Pôle de Compétitivité Up-

Tex, Ashford & St Peter’s Hospitals NHS Foundation trust, 

University College London.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/amptec-advanced-materials-pharmaceutical-technologies-june-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/amptec-cluster-event-advanced-materials-pharmaceutical-technologies/en


- 8 -

Videos
Biz4Age: Video 1 - Video 2 - Video 3

2 Seas Magazine
New Business Opportunities for Healthy Ageing
gepubliceerd in januari 2015

Evenement
Biz4age: New Business Opportunities for 
Healthy Ageing georganiseerd in Kortrijk in november 2014

Duur
18 maanden: 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

 597 979 €  (100 % EFRO) 

Biz4Age
Zakelijke kansen voor 
gezond ouder worden

De cluster Biz4Age is een samenwerkingsverband van de twee 
Interreg 2 Zeeën-projecten CURA B en 2 Seas Trade.

Het doel van de cluster Biz4Age is het verbeteren van het 
economische concurrentievermogen van het MKB, door bedri-
jven bekend te maken met nieuwe zakelijke kansen door in-
novaties die bijdragen aan gezond ouder worden, waardoor de 
levenskwaliteit verbetert en de overheidsuitgaven dalen. 

Gezond ouder worden is een nieuw en groeiend terrein, waar de 
innovatie- en marktmogelijkheden zich niet beperken tot medis-
che interventies maar een breed scala van omgevingsgebonden 
interventies en diensten omvatten. Voor veel MKB-bedrijven is 
de complexe zorgsector echter nog onbekend terrein. Reden 
voor deze cluster is dat het realiseren van zakelijke mogeli-
jkheden mbt gezond ouder worden in het 2 Zeeën gebied inter-
venties nodig zijn op het MKB en systeemniveau. Dit zal worden 
bereikt door het combineren van de netwerken, inzichten en 
manieren van werken van de twee projecten.

Website : www.biz4age.eu

Toegepast 
onderzoek, 

innovatie en 
bedrijfs-

ondersteuning 

Thema

http://vimeo.com/112800131
http://vimeo.com/112800132
http://vimeo.com/112805638
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
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Videos
Biz4Age: Video 1 - Video 2 - Video 3

2 Seas Magazine
New Business Opportunities for Healthy Ageing
gepubliceerd in januari 2015

Evenement
Biz4age: New Business Opportunities for 
Healthy Ageing georganiseerd in Kortrijk in november 2014

Duur
18 maanden: 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

 597 979 €  (100 % EFRO) 

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

De partners van Biz4Age hebben eerst geïnventariseerd 
welke initiatieven in de regio’s zijn genomen om een vitale 
leefomgeving te creëren voor gezond ouder worden. Bi-
z4Age heeft de ervaringen van de regio’s met de opera-
tionalisering van slimme-specialisatiestrategieën vergeleken 
en uitgewisseld. Ook zijn er grensoverschrijdende B2B-ont-
moetingen georganiseerd voor bedrijven met relatief goed 
uitontwikkelde producten en diensten. 

In het 2 Zeeën-gebied zijn drie strategische sectoren 
geïdentificeerd die nieuwe zakelijke kansen kunnen bieden: 
Bouw en zorg, Voeding en levensmiddelen, en Toerisme. 
De cluster heeft een aantal methoden vanuit verschillende 
invalshoeken en met verschillende regionale hulpbronnen 
vergeleken:

• zoeken naar manieren om de kwaliteit van 
bedrijfsondersteuning voor het MKB te verbe-
teren, met het oog op diversificatie en zakelijke 
kansen op het gebied van gezond ouder worden; 

• stakeholders bewust maken van de complexiteit 
van zorgstelsels en van de bijbehorende belem-
meringen en uitdagingen voor het afstemmen 
van vraag en aanbod.

In fase 2 wil de cluster de regio’s helpen om de kosten en 
lasten van de zorg te verminderen en het welzijn te verbe-
teren door slimme innovatie, gericht op de regionale uitdag-
ingen rond gezond ouder worden. Concreet zal de cluster 
zich richten op de volgende activiteiten: 

• conceptualiseren hoe de regio’s de uitdaging van een vergri-
jzende bevolking aangrijpen voor het aanzwengelen van de 
economie door middel van initiatieven voor een vitale 
leefomgeving;

• het evalueren van de overdraagbaarheid van elementen 
voor een vitale leefomgeving van de ene naar de andere re-
gio;

• het consolideren van het concept ‘vitale leefomgeving’ 
voor toekomstige initiatieven;

• het leggen van de basis voor sterke consortia (triple en 
quadruple helix) om samen te werken aan slimme benader-
ingen van gezond ouder worden en het uitwisselen van kennis 
op dat gebied;

• het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerk-
ing tussen bedrijven met het oog op specifieke regionale uit-
dagingen/kansen rond gezond ouder worden;

• het stimuleren van nieuwe slimme oplossingen voor re-
gionale uitdagingen rond gezond ouder worden.

Om deze doelstellingen te bereiken, willen de partners van 
Biz4Age op kleine schaal experimenteren met een aantal 
vormen van innovatie voor gezond ouder worden.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zes formele partners : 
Anglia Ruskin Higher Education Corporation (Hoofdpart-

ner), N.V. Economische Impuls Zeeland, Kent County Coun-

cil, Business Support Kent CiC, West Flanders Development 

Agency, Katholieke Hogeschool VIVES.

In fase 2 worden Business Support Kent CIC en POM 

West-Vlaanderen vervangen door een nieuwe for-
mele partner:
South East Health Technologies Alliance.

Resultaten:

http://vimeo.com/112800131
http://vimeo.com/112800132
http://vimeo.com/112805638
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing-february-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/biz4age-new-business-opportunities-for-healthy-ageing/en
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2 Seas Magazine
Digital solutions, opportunities for growth
gepubliceerd in juli 2014

Evenement
DIGITAL FUTURE: Digital Futures Conference
georganiseerd in Breda in juni 2014

Digisol
Kansen voor digitale oplossingen 
in bedrijfsleven, zorg en onderwijs

De cluster DIGISOL kapitaliseert op de resultaten van de 2 
Zeeën-projecten VIVID, SHIVA, 3I en 2 Seas Trade.

Het hoofddoel van de cluster DIGISOL is om de toepass-
ing van creatieve digitale oplossingen in diverse sectoren te 
bevorderen en daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bedrijven te verbeteren. DIGISOL doet dit door het valorise-
ren en verspreiden van de resultaten van 2 Zeeën-projecten, 
aanvullende studies en het maken/ontwerpen van prototypes 
(d.w.z. games, simulaties en 3D-toepassingen).

Duur
9 maanden: 01/12/2013 - 31/08/2014

Budget

299 200 €  (100 % EFRO)

Website : www.digisoleurope.eu

Toegepast 
onderzoek, 

innovatie en 
bedrijfs-

ondersteuning 

Thema

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/digisol-digital-solutions-opportunities-for-growth-july-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/digisol-digital-futures-conference/en
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2 Seas Magazine
Digital solutions, opportunities for growth
gepubliceerd in juli 2014

Evenement
DIGITAL FUTURE: Digital Futures Conference
georganiseerd in Breda in juni 2014

Duur
9 maanden: 01/12/2013 - 31/08/2014

Budget

299 200 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten  
 
Nadat was onderzocht welke factoren een rol spelen in de 
succesvolle invoering van nieuwe digitale technologieën 
door bedrijven – of deze juist belemmeren – hebben de 
partners van DIGISOL eerst de resultaten van maatrege-
len en ‘best practices’ met betrekking tot (nieuwe) digi-
tale oplossingen van hun organisaties en partners in kaart 
gebracht.

DIGISOL heeft met name het volgende duidelijk gemaakt:

• de belangrijkste barrières voor bedrijven en be-
leidsmakers ten aanzien van het gebruik van nieuwe 
technologieën, en de heersende ideeën of zorgen 
onder de burgers;

• het belang van meer samenwerking met univer-
siteiten en hogescholen bij de ontwikkeling van op-
lossingen, en van voorlichting over de voordelen van 
nieuwe digitale technologieën;

• de noodzaak om bepaalde sectoren (detailhandel, ge-
zondheidszorg/thuiszorg en maakindustrie) en digitale 
oplossingen te koppelen in een matrix; er zijn combi-
naties gemaakt en vertaald in nieuwe maatregelen om 
de economische groei in het 2 Zeeën-gebied te bevor-
deren.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zes formele partners : 
Gemeente Breda (Hoofdpartner), Rewin projecten BV, 

Avans Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool (Sint Lucas 

Antwerpen) Kent County Council, Bournemouth University 

(National Centre for Computer Animation NCCA).

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/digisol-digital-solutions-opportunities-for-growth-july-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/digisol-digital-futures-conference/en


- 12 -

2 Seas Magazine
 “Industry 4.0”, “Internet of Things”, “Green 
Automation”, “e-Health”, “e-Learning”, 
towards an evolution or revolution in 
MOdern SYstem DEsign?
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Industry 4.0 talks!
georganiseerd in Gent in oktober 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

592 595 € (100% EFRO)

I-Mosyde
Intelligent Modern 
System Design 

De cluster I-Mosyde is een samenwerkingsverband van de drie 
Interreg 2 Zeeën-projecten iMOcca, SYsiass en SCODECE en 
een ander Europees project, E-pragmatic. 

I-Mosyde, ‘Intelligent MOdern SYstem Design’ (in de automati-
sering), is gebaseerd op het ontwerp van embedded systems en 
(industriële) datacommunicatie en maakt gebruik van geavan-
ceerde diagnostiek. De cluster I-Mosyde wil ‘intelligent modern 
system design’ definiëren voor de brede doelgroepen, stake-
holders informeren over de projectresultaten en zoeken naar 
toekomstige speerpunten op deze aandachtsgebieden. Door de 
ervaringen van de projecten te combineren, ontwikkelt I-Mos-
yde een totaalbeeld van verschillende toepassingen van dez-
elfde technologie in ‘intelligent modern system design’. Op die 
manier leidt de cluster tot nieuwe inzichten, versterking van de 
economie van het 2 Zeeën-gebied, bevordering van innovatie, 
onderzoek en samenwerking, en de ontwikkeling van menselijk 
kapitaal (levenslang leren). 

Website : www.imosyde.eu

Toegepast 
onderzoek, 

innovatie en 
bedrijfs-

ondersteuning 

Thema

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/i-mosyde-cluster-conference-industry-4-0-talks-/en
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2 Seas Magazine
 “Industry 4.0”, “Internet of Things”, “Green 
Automation”, “e-Health”, “e-Learning”, 
towards an evolution or revolution in 
MOdern SYstem DEsign?
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Industry 4.0 talks!
georganiseerd in Gent in oktober 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

592 595 € (100% EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

Binnen de cluster I-Mosyde is een aantal sleuteltechnolo-
gieën vastgesteld voor de toekomstige vierde industriële 
revolutie (Industrie 4.0), het Internet of Things, e-Health, 
enz.: (draadloze en mobiele) datacommunicatie, robuust-
heid en diagnostiek bij netwerken, HMI (Human-Machine 
Interface), e Learning, assistieve technologie en e-Health, 
geïntegreerd ontwerp, ingebedde systemen en regelaars.

I-Mosyde heeft technologische/wetenschappelijke con-
clusies verspreid en gepubliceerd. Begunstigden en beleids-
makers zullen een stappenplan voor de komende jaren ont-
vangen voor de geselecteerde onderwerpen om beleid te 
maken voor de langere termijn.

Fase 2 moet een ‘doorkijkje naar de toekomst’ geven, met 
concrete proefinstallaties en een gezamenlijk eindrapport 
waarin de resultaten worden gebundeld, en zal nieuwe uit-
dagingen voor de toekomst ten aanzien van technologie, 
onderzoek en onderwijs in kaart brengen. Daarbij wordt uit-
gegaan van drie sub-items:

• Draadloze en mobiele draadloze technologie die bi-
jvoorbeeld gebruikt wordt voor industriële automatisering 
en regelsystemen en voor visualisatie voor de eindgebruiker 
(human-machine interface (HMI) voor assistieve technologie, 
e-Health, automatisering); 

• Het ‘Internet of Things’ (ook wel genoemd Industrie 4.0, 
slimme fabrieken, e-Health) zal niet alleen behoefte hebben 
aan meer en snellere datacommunicatie maar ook aan gron-
dige diagnostiek en robuust EMC-compatibel ontwerp. 
De cluster gaat de elektronische ontwerpen van de andere 
partners in de diverse projecten gezamenlijk verbeteren;

• Geïntegreerd ontwerp voor ingebedde regelaars: van 
onderzoek & ontwikkeling tot het genereren van codes voor 
(productie)programma’s voor de geschikte hardware-target: 
in de toekomst zal alles plaatsvinden in één geïntegreerde 
softwareomgeving. Hierin worden regelsystemen, datacom-
municatie voor verbonden sensoren, actuatoren en HMI en 
diagnostiek gecombineerd.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zeven formele partners : 
KAHO Sint-Lieven (Hoofdpartner), Hogeschool West-Vlaan-

deren, Groupe HEI-ISA-ISEN, University of Greenwich, Uni-

versity of Sussex, Technische Universiteit Delft, (6 research 

organisations); de bedrijfsondersteuningsorganisatie Voka, 

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, (maakt in fase 2 

geen deel meer uit van de cluster).

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/i-mosyde-towards-an-evolution-or-revolution-in-modern-system-design-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/i-mosyde-cluster-conference-industry-4-0-talks-/en
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2 Seas Magazine
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
gepubliceerd in februari 2015

Evenement
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
georganiseerd in Roeselaere in november 2014

Duur
18 maanden: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

694 928  €  (100 % EFRO)

Taste2Seas
Naar duurzame en smakelijke 
voeding in Europa 

Website : www.taste2Seas.eu  

Toegepast 
onderzoek, 

innovatie en 
bedrijfs-

ondersteuning 

Thema

In de cluster Taste2Seas heeft een aantal 2 Zeeën-projecten 
elkaar gevonden rond het thema voeding: Fish and Chips, 
Mecagr02, 2SeasTrade en Swap Now.

Het doel van Taste2Seas is om de ‘voedselbeleving’ in het 2 
Zeeën-gebied te verbeteren, met het accent op:

• procesinnovatie: het ontwikkelen van duurzamere pro-
ductiemethoden om de voedsel- en voedingszekerheid te 
waarborgen en de consument versere, gezondere en smake-
lijkere streekproducten te bieden;

• ondersteuning van de lokale economie: het verbeteren 
van de verkrijgbaarheid van streekproducten, gekoppeld aan 
het verkleinen van ecologische voetafdruk en het creëren 
van een streekmerk;

• minder voedselverspilling: het zoeken van innovatieve 
manieren voor het omgaan met voedselverspilling en bijpro-
ducten, waarbij het ontwikkelen van de juiste bewustword-
ings-maatregelen diverse milieuvoordelen kan opleveren;

• voorlichting en bewustmaking van consumenten via 
alternatieve voorlichtingsmodellen.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/taste2-seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe-january-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/taste2seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe/en
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2 Seas Magazine
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
gepubliceerd in februari 2015

Evenement
Towards Sustainable and Tasty Food in Europe
georganiseerd in Roeselaere in november 2014

Duur
18 maanden: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

694 928  €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

Taste2Seas houdt zich bezig met alle onderdelen van de 
voedingsketen, van productie tot distributie en consumptie, 
en wil de voedings- en drankenindustrie helpen om:

• oplossingen te vinden voor problemen rond veranderende land-
schappen en te komen tot duurzame productieprocessen en 
gezondere productie;

• nieuwe, innovatieve modellen uit te werken voor zowel streek-
producten als industriële voeding;

• innovatieve methoden te ontwikkelen om consumenten voor te 
lichten over voedsel en de productie ervan;

• na te gaan wat er nodig is om duurzaam, smakelijk en gezond 
voedsel te garanderen voor de toekomst.

Uitgaande van het thema ‘smakelijke voeding en duur-
zaamheid’ heeft de cluster Taste2Seas duidelijk gemaakt 
dat, om voedingsmiddelen op de (buitenlandse) markt 
te brengen, de nadruk moet liggen op de aromatische ei-
genschappen ervan en de algemene acceptatie door de con-
sument. 

De partners van Taste2Seas streven naar betere kennis-
overdracht, samenwerking en communicatie – naar de con-
sument, maar ook naar het bedrijfsleven. De cluster omvat 
kenniscentra/universiteiten, bedrijven en overheden: een 
triple-helix-model waarmee de resultaten in een zeer divers 
voedingsgebonden netwerk kunnen worden verspreid.

In fase 2 wil Taste2Seas voedselproducenten helpen om 
meer inzicht te krijgen in het gedrag en de verwachtingen 
van consumenten, om geavanceerde onderzoekstechnieken 
te gaan gebruiken voor innovatie en de ontwikkeling van 
betere producten, en om beter te communiceren over de 
relevante eigenschappen van hun product.

Om te meten in hoeverre het gedrag van consumenten 
wordt beïnvloed door etikettering en door organoleptische 
criteria voor voedselkwaliteit, en om de uitkomsten daarvan 
verspreiden, zal een digitaal platform worden opgezet die 
de verschillende initiatieven en expertise verzamelt en bov-
endien twee tot vier testcases zal uitvoeren. Er kunnen 
pilots worden gedaan met producten die typisch zijn voor 
de betrokken regio’s. mHet hoofddoel is om bruggen te 
slaan tussen hogeronderwijsinstellingen, het bedri-
jfsleven, kleine producenten en de consument (tri-
ple helix), maar ook om de diverse niveaus van onderzoek 
met elkaar te verbinden.
Tot slot zal sensorisch onderzoek worden gekoppeld aan 
marketinganalyse om na te gaan wat het gecombineerde 
effect van etikettering (streekproducten, duurzame voed-
ingsproducten enz.) is op het succes van bedrijven en hoe 
het huidige succes kan worden verbeterd door middel van 
modellen.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Acht formele partners : 
Vlaams Huis van de Voeding vzw (Hoofdpartner), ZLTO:  

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, IMOG, KAHO 

Sint-Lieven , ICAM, Groupe HEI-ISA-ISEN, University of 

Exeter, Kent County Council. 

In fase 2 zullen er nog twee partners bijkomen:  
Nausicaa (voorheen geassocieerde partner) en Universiteit 

Gent. 

En zes geassocieerde partners :
Produced in Kent, Nausicaa, Flanders Food. Kids University 

for Cooking*, South West Food* & Drink, Somerset County 

Council*, Boerenbond vereniging voor projecten*. 

In fase 2 komt er één geassocieerde partner bij:
Vives Hogeschool.   

 * enkel in fase 1

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/taste2-seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe-january-2015/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/taste2seas-towards-sustainable-and-tasty-food-in-europe/en
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ACDC
Arts, Crafts and Dignity in Care
Creating Inclusion

De cluster ACDC consolideert de resultaten en methoden die zijn 
ontwikkeld door de Interreg 2 Zeeën-projecten Dignity in Care 
en IC MUSIC.

Het doel van ACDC is om sociaal isolement en uitsluiting tegen 
te gaan en hulpverleners beter inzicht te geven in de omstan-
digheden en behoeften van de doelgroepen (jongeren met licha-
melijke beperkingen en leerproblemen, en ouderen). De activ-
iteiten van de cluster zijn bedoeld om, door middel van creatieve 
betrokkenheid, sociaal geïsoleerde mensen te helpen om meer 
te gaan deelnemen en bijdragen aan de maatschappij. De part-
ners onderzoeken welke kennis bij de betreffende hulpverleners 
ontbreekt en willen de vaardigheden van deze hulpverleners ver-
beteren. De doelstellingen zijn om de leefwereld van de doe-
lgroepen beter te leren kennen, om meer inzicht te krijgen in 
sociale uitsluiting, om te leren van elkaars ervaringen met het 
doorbreken van sociaal isolement en om een trainingsmethode 
te ontwikkelen.

2 Seas Magazine
ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care 
‘Creating inclusion’
gepubliceerd in augustus 2014

Evenement
ACDC conference: Arts, Crafts & Dignity in 
Care ‘Creating inclusion’

georganiseerd in Gent in september 2014

Duur
18 maanden: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

615 614 €  (100 % EFRO)

Website : www.creatinginclusion.eu

Sociale 
inclusie

Thema

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
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2 Seas Magazine
ACDC: Arts, Crafts & Dignity in Care 
‘Creating inclusion’
gepubliceerd in augustus 2014

Evenement
ACDC conference: Arts, Crafts & Dignity in 
Care ‘Creating inclusion’

georganiseerd in Gent in september 2014

Duur
18 maanden: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

615 614 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

De cluster hanteert een interactieve en creatieve aanpak, 
waardoor de deelnemers heel goed inzicht krijgen in de 
problemen die mensen ondervinden bij sociale uitsluiting.
ACDC heeft alle reeds opgedane ervaringen gecombineerd. 
Op basis daarvan is een overdraagbare trainingsmethode 
ontwikkeld om artiesten op te leiden. Dit alles heeft ger-
esulteerd in een meer empathische aanpak van mensen in 
een sociaal isolement, gebaseerd op beter inzicht in hun 
behoeften.

ACDC heeft onderzocht tegen welke lichamelijke en psy-
chische grenzen mensen in een sociaal isolement aanlopen. 
Daartoe zijn er werkbezoeken georganiseerd om na te gaan 
welke methoden de partners momenteel gebruiken om 
sociaal isolement te doorbreken. De partners hebben een 
nieuwe trainingsmethode voor professionals en een lespa-
kket voor hulpverleners ontwikkeld.

In drie sessies met drie verschillende groepen eindbegun-
stigden zal de methode worden getest en geëvalueerd. Alle 
trainingssessies staan open voor artiesten uit alle landen, 
afhankelijk van hun belangstelling voor een specifieke 
groep eindbegunstigden. Het streven is om zo veel mogelijk 
mensen bij trainingsactiviteiten en kunstsessies te be-
trekken. 

Er komt een training voor 24 artiesten en 50 hulpver-
leners (meinstreaming van de resultaten van de training) 
en er komen praktische sessies met de eindbegunstigden 
waarin de artiesten en hulpverleners hun vaardigheden 
ontwikkelen.

 

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Vijf formele partners : 
ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen (Hoofdpartner), Superact!, 

La Cave Aux Poètes, East Dorset District Council, sTimul: 

zorg-ethisch lab vzw.

en een geassocieerde partner:
The Research Partnership (KMO). 

In fase 2 zijn er nog zes geassocieerde partners 
toegetreden: 
The Laurels, Woonzorggroep GVO, Netwerk / centrum voor 

hedendaagse kunst, Leielandscholen, AZ Groeninge en HZ 

University of Applied Sciences.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/acdc-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/acdc-conference-arts-crafts-dignity-in-care-creating-inclusion/en
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SNAP
Safer Neighbourhood Approach 

SNAP is een samenwerkingsverband van de twee Interreg 2 
Zeeën-projecten CAFTA en DNA.

Het doel van deze cluster is het versterken, ontwikkelen, uit-
testen en in stand houden van activiteiten om iets te doen aan 
lokale veiligheidsproblemen en sociale uitsluiting in buurten 
door bewoners te engageren, te betrekken en eigen verant-
woordelijkheid te geven. Daarbij is het de bedoeling om een 
aantal bekende oorzaken van sociale uitsluiting aan te pakken: 
drugs- en alcoholmisbruik, criminaliteit en angst voor criminal-
iteit, antisociaal gedrag, sociaal isolement, stigmatisering en ge-
brek aan gemeenschapsgevoel. In de gezamenlijke visie van de 
SNAP-partners mogen bewoners meebeslissen over de aanpak 
van deze oorzaken.Door bewoners te betrekken en mee te laten 
helpen in hun gemeenschap, worden mensen samengebracht 
en krijgen ze een gezamenlijk doel. Op die manier wordt so-
ciale uitsluiting aangepakt door mensen in de gemeenschap te 
integreren.

2 Seas Magazine
SNAP: Safer Neighbourhoods Approach
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Drugs & Alcohol: A Community Approach
georganiseerd in Antwerpen in mei 2014

Duur
18 maanden: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

344 420 €  (100 % EFRO)

Website : www.snapblog.org  

Sociale 
inclusie

Thema

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/snap-safer-neighbourhoods-approach-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/snap-cluster-drugs-alcohol-a-community-approach/en
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2 Seas Magazine
SNAP: Safer Neighbourhoods Approach
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Drugs & Alcohol: A Community Approach
georganiseerd in Antwerpen in mei 2014

Duur
18 maanden: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

344 420 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

De cluster is een samenwerkingsverband tussen partners 
met een vergelijkbare aanpak en doelgroepen. Op die mani-
er kon worden voortgebouwd op de resultaten van de 2 
Zeeën-projecten, namelijk door het geleerde te delen en 
ervaringen uit te wisselen met betrekking tot:

• buurtveiligheidsmaatregelen door bewoners, 
onder meer in verband met drugs en alcohol; 

• aandacht voor en metingen van gezondheid en 
welzijn;

• participatie en verantwoordelijkheid van de 
burgers;

• het betrekken en voorlichten van jongeren

De cluster gaat drie pilotprojecten opzetten (één per 
partnerstad). Piloot projecten hebben als doelstelling een 
impact uit te oefenen op sociale exclusie, drugs- en alcohol-
gerelateerde misdaden en anti-sociaal gedrag. Het doel is 
met name om de haalbaarheid van deze nieuwe pro-
jecten te onderzoeken, omdat alle pilots de uitvoer-
ing van activiteiten omvatten.

In fase 2 van SNAP zal ook het langetermijneffect van de 
cluster worden gedocumenteerd en besproken. Er komt een 
duurzaamheidsplan in de vorm van een rapport, waarin 
voor alle activiteiten van CAFTA en DNA concreet wordt 
aangegeven welke duurzame veranderingen ze hebben 
opgeleverd. Daarbij gaat het onder meer om de effecten 
op beleid of praktijk en om de voortzetting van het pro-
ject zelf.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Vier formele partners : 
Brighton & Hove City Council, Stad Antwerpen, Gemeente 

Rotterdam, CISO (centrum voor informatie en samenle-

vingsopbouw).

En drie geassocieerde partners :
Agglomération du Calaisis, Free Clinic en Medway Coun-

cil.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/snap-safer-neighbourhoods-approach-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/snap-cluster-drugs-alcohol-a-community-approach/en
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Video
Soft Skills development and training 
to the European labour market

2 Seas Magazine
STEPS: Soft Skills | Training | Enabling |
Progression & Sustainability
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Unlock human capital - invest in soft skills
georganiseerd in Rijsel in november 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

548 140 €  (100 % EFRO)

STEPS
Soft skills Training Enabling Progression 
and Sustainability 

STEPS is een cluster van acht partners die eerder betrokken zijn 
geweest bij de Interreg 2 Zeeën-projecten Succes en iLabor.

Deze cluster bevordert initiatieven op het gebied van sociale in-
clusie door met succes in te zetten op het trainen van ‘soft skills’ 
(zachte vaardigheden). Daarmee kunnen begunstigden persoon-
lijke en werkgerelateerde vaardigheden ontwikkelen die zij nodig 
hebben voor toegang tot de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs, vri-
jwilligerswerk of werk als ZZP-er.

Het doel van STEPS is om te achterhalen wat de meest geschikte 
en succesvolle methoden zijn om diverse groepen werklozen te 
betrekken, te ondersteunen en bij te scholen via de ontwikkeling 
van soft skills.

Website : 2-Zeeën Website

Sociale 
inclusie

Thema

http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/steps-unlock-human-capital---invest-in-soft-skills/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl/
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Video
Soft Skills development and training 
to the European labour market

2 Seas Magazine
STEPS: Soft Skills | Training | Enabling |
Progression & Sustainability
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Unlock human capital - invest in soft skills
georganiseerd in Rijsel in november 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

548 140 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling 

STEPS heeft een grote groep stakeholders, waaronder 
werkgevers, beroepsbeoefenaars, aanbieders van trainingen, 
leerkrachten, werkgeversorganisaties en adviseurs, bewust 
gemaakt van het belang en de voordelen van inves-
teren in de ontwikkeling van soft skills. De partners 
hebben echter vastgesteld dat, hoewel de voordelen van de 
ontwikkeling van soft skills worden erkend, er nog te weinig 
wordt geïnvesteerd in deze essentiële competenties, met 
name door werkgevers/bedrijven. 

De cluster heeft ook geconcludeerd dat het belang van de 
ontwikkeling van soft skills via een andere ‘marketing’-meth-
ode aan werkgevers moet worden overgebracht om meer 
weerklank te vinden. De activiteiten van de STEPS-partners 
hebben laten zien dat werkgevers weliswaar overtuigd zijn 
van de voordelen van soft skills voor hun personeel, maar 
vaak nog niet de stap zetten om daarin te investeren. STEPS 
is ook begonnen met het vormen van een netwerk (soft skills 
alliance, SSA) om nauwkeuriger in kaart te brengen waardoor 
dit komt en om dit probleem aan te pakken.

STEPS gaat concrete acties formuleren om iets te doen aan 
het in fase 1 vastgestelde gebrek aan vaardigheden. Nu het 
belang van investeren in soft skills wordt erkend, wil STEPS 
dat werkgevers en het onderwijs ook toezeggingen doen dat 
zij anders met soft skills willen omgaan en er veel meer 
in zullen investeren. Daarbij gaat het onder meer om nau-
were samenwerking tussen het onderwijs, de private en de 
publieke sector, toegang tot gesubsidieerde trainingen voor 
het MKB en micro-ondernemingen en het terugdringen van 
de jeugdwerkloosheid. 

STEPS wil een centrale projecttoolkit samenstellen, met 
daarin de drie tools uit het huidige instrumentarium van 
STEPS-partners die het meest geschikt zijn voor het bedri-
jfsleven en in iedere regio bij drie bedrijven zijn getest (21 
in totaal).

Deze kleinschalige pilot zal aantoonbaar bewijs leveren 
dat soft skills-training zin heeft en zou wellicht de basis kun-
nen vormen voor een toekomstig project.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Negen formele partners : 
Medway Council (Hoofdpartner), Mentor, OCMW Kortrijk, 

Meison de l’initative de Grande Synthe en Community Con-

nections, Syntra West, Scalda en Pro work, Plymouth Col-

lege of Art. 

En drie geassocieerde partners :
Norfolk City Football Club Study Centre, The Learning Ma-

chine en PETROC.

Resultaten:

http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.youtube.com/watch?v=CDMT_PPgULk&index=5&list=PLg2iKX00-_boBuHwAqjM2qJ3sEqhmF7__
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/steps-soft-skills-training-enabling-progression-sustainability-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/steps-unlock-human-capital---invest-in-soft-skills/en


- 22 -

2 Seas Magazine
YES ! Youth Empowered By Skills
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Youth Empowered By Skills
georganiseerd in Roubaix in juni 2014

YES!
Youth Empowered by Skills !

De cluster YES! is een samenwerkingsverband van drie Interreg 
IVA 2 Zeeën-projecten (GAPS, iLaebor en VillaCrossMedia), 
die verschillende maar complementaire benaderingen hebben 
uitgewerkt om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te helpen met het verwerven van professionele en sociale vaar-
digheden.

Het doel van YES! is om initiatieven op het gebied van sociale 
inclusie te bevorderen en daarmee de inzetbaarheid van jon-
geren te verbeteren. Het samenwerkingsverband wil inspelen 
op initiatieven om de arbeidsmarkt te moderniseren door de ar-
beidsmobiliteit voor iedereen te bevorderen en de levenslange 
ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren. De partners doen 
voorstellen voor grensoverschrijdende mobiliteit (bijv. stages, 
werk of vrijwilligerswerk) en innovatieve lesmaterialen waar-
mee jongeren op een niet-formele manier kunnen leren.

Duur
18 maanden: 01/11/2013 - 01/05/2015

Budget

589 783 €  (100 % EFRO)

Sociale 
inclusie

Thema

Website : 2-Zeeën Website

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/yes-youth-empowered-by-skills-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/yes-cluster-event-youth-empowered-by-skills/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl/
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2 Seas Magazine
YES ! Youth Empowered By Skills
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Youth Empowered By Skills
georganiseerd in Roubaix in juni 2014

Duur
18 maanden: 01/11/2013 - 01/05/2015

Budget

589 783 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

De partners hebben eerst hun instrumenten met elkaar 
vergeleken en hebben een model uitgewerkt (YES!-model 
voor ‘empowerment’ van jongeren) dat volgens hen 
zal helpen om de jeugdwerkloosheid in het 2 Zeeën-
gebied te bestrijden en dat een grote impact zou hebben 
als het volledig zou worden doorgevoerd.

YES! heeft een samenhangend instrumentarium ontwikkeld 
om werkloze jongeren te trainen, te coachen, te begeleiden, 
te sturen en mobiliteitskansen te bieden als alternatief voor 
formeel onderwijs. Deze aanpak moet de stap naar de 
arbeidsmarkt gemakkelijker maken. Al deze instrumenten 
zijn beschreven in de 2 Zeeën-publicatie.

De cluster zal de mogelijkheid bieden om de instrumenten 
per organisatie af te stemmen. Er zal ook een handleiding 
worden samengesteld voor het afstemmen van de instru-
menten per organisatie en voor het delen ervan met andere 
organisaties uit hun netwerk. In fase 2 wil YES! komen tot 
drie outputs: 

• een gebruikershandleiding waarin alle richtlijnen zijn ver-

zameld;

• video’s die ieder instrument op een dynamische manier 

presenteren en optimaal inzicht geven in de kennis van de 

mentoren die werken met jongeren zonder werk of opleiding 

(NEET’s). Het doel is om een goed beeld te geven van de meth-

ode en om jongeren op een aantrekkelijke manier concrete 

voorbeelden te laten zien;

• opbouw van ondersteuningsorganisaties in de regio’s die 

een grondige kennis van de instrumenten bezitten en deze 

kunnen delen met geïnteresseerde organisaties in de regio.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Vijf formele partners : 
ADICE (Hoofdpartner), Stichting Kenniscentrum Pro Work, 

Syntra West vzw, Community Service Volunteers Media 

Clubhouse, Scalda Stichting voor middelbaar beroepson-

derwijs en volwassen educatie.

En een geassocieerde partner: 
Howest University College, 

dat in fase 2 een formele partner wordt.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/yes-youth-empowered-by-skills-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/yes-cluster-event-youth-empowered-by-skills/en
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2 Seas Magazine
New levers of change
gepubliceerd in december 2014

Evenement
New levers of change
georganiseerd in Aire-sur-la-Lys in september 2014

Eco²Mobility
Mobiliteit voor economie, 
mobiliteit voor milieu

Eco²Mobility is een samenwerkingsverband tussen partners 
van de 2 Zeeën-projecten BFC en CBOOPSD, en andere Inter-
reg-projecten zoals NISTO, CARMA, CYCLE WEST, GREEN-
WAYS en ACCESS FOR ALL, die allemaal veel praktische ken-
nis en ervaring hebben met betrekking tot duurzaam vervoer.

Ecomobiliteit verwijst naar de mogelijkheden van mensen om 
zich op een milieuvriendelijke, veilige en gezonde wijze te ver-
plaatsen als alternatief voor de auto (lopen, fietsen, openbaar 
vervoer, autodelen). Eco²Mobility wil de toegankelijkheid van 
diensten en vervoermiddelen verbeteren door zich op drie spec-
ifieke doelgroepen te richten en de informatie over ecomobi-
liteit af te stemmen op hun behoeften: jongeren, achterstands-
groepen en toeristen. 
 

Duur
12 maanden: 01/01/2014 - 31/12/2014

Budget

248 344 €  (100 % EFRO) 

Toegankelijk-
heid van het 

gebied

Thema

Website : http://eco2mobility.pasdecalais.fr

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/eco-mobility-new-levers-of-change/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/ecomobility-new-levers-of-change/en
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2 Seas Magazine
New levers of change
gepubliceerd in december 2014

Evenement
New levers of change
georganiseerd in Aire-sur-la-Lys in september 2014

Duur
12 maanden: 01/01/2014 - 31/12/2014

Budget

248 344 €  (100 % EFRO) 

Geconsolideerde resultaten  
 
De belangrijkste doelstelling van de cluster Eco²Mobility 
was om de bewustmaking ten aanzien van ecomobiliteit af 
te stemmen op de doelgroepen. De gekozen aanpak en de 
geselecteerde concrete acties zijn vooral ontleend aan de 
gedragswetenschap. Het streven van Eco²Mobility was 
om individuele belemmeringen voor gedragsveran-
dering weg te nemen.

Er zijn drie workshops georganiseerd, één voor elk van de 
drie doelgroepen: mobiliteit en sociale integratie; ecomobi-
liteit en toerisme; ecomobiliteit en jongeren. De conclusies 
hiervan zijn gepresenteerd tijdens een slotevenement, 
waar beleidsmakers en stakeholders konden kennismaken 
met nieuwe methoden voor gedragsverandering en de toe-
passing daarvan.

Door een internationaal referentiekader te bieden en 
duidelijk te maken wat de verschillen zijn tussen de gepro-
mote vervoerswijzen en ook tussen de overheidsmaatrege-
len ter bevordering daarvan, heeft Eco²mobility laten zien 
dat ‘educatie’ over duurzame mobiliteit nodig is onder alle 
burgers, en met name onder de jongere generaties. 

Er is een Inspiratieboek samengesteld om de specifieke 
maatregelen voor elk van de drie doelgroepen zo goed mo-
gelijk te verspreiden. Dit inspiratieboek is in september 
2014 gepubliceerd en is nu online beschikbaar.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Acht formele partners : 
Pas-de-Calais County Council (Hoofdpartner), Mobiel 21, 

Strichting NHTV Internationale Hogeschool Breda, Kent 

County Council, Boulogne Développement Cote d’Opale, 

Plymouth University, Agence d’Urbanisme en de Déve-

loppement de la Région de Saint-Omer (AUDRSO), Com-

munauté d’Agglomération du Boulonnais. 

En negen geassocieerde partners :
Province of West Flanders, Province of East Flanders, Mu-

nicipality of Eindhoven, Pas-de-Calais Tourisme, CA de 

Saint-Omer, Norfolk County Council, Hampshire Country 

Council, CycloPark en Province Noord-Braband. 

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/eco-mobility-new-levers-of-change/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/ecomobility-new-levers-of-change/en
http://eco2mobility.pasdecalais.fr/index.php?module=&lang=en_EN
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2 Seas Magazine
Small and medium sized ports as hubs for 
smart growth and sustainable connectivity
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Small & Medium Sized Ports as hubs for 
Smart Growth and Sustainable Connectivity
georganiseerd in Brugge in november 2014

Duur
18 maanden : 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

573 200 €  (100 % EFRO)

PAC2 
Bevordering van multimodale 
connectiviteit en verbetering 
van bereikbaarheid via land en zee

De cluster PAC2 bouwt voort op de 2 Zeeën-projecten PATCH 
en C2C. De cluster bundelt hun middelen, kennis en ervaring 
op het gebied van multimodaliteit voor kleine en middelgrote 
ondernemende (KMO) havens en werkt aan verdere verbeter-
ing van het vervoersnetwerk in het 2 Zeeën-gebied (weg, spoor, 
binnenscheepvaart, haveninfrastructuur).

De cluster kapitaliseert op vervoersprojecten om de aandacht 
te vestigen op best practices en het ontwikkelingspotentieel van 
multimodaliteit in KMO-havens in het 2 Zeeën-gebied. PAC2 wil 
ook vervolgactiviteiten uitvoeren om de toegankelijkheid van de 
havens vanaf de zee en het land te verbeteren, zodat het pro-
grammagebied een echt geïntegreerde interne markt tot stand 
kan brengen en daarmee zijn internationale concurrentiepositie 
kan versterken.

Thema

Website : www.pac2.eu    

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
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2 Seas Magazine
Small and medium sized ports as hubs for 
smart growth and sustainable connectivity
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Small & Medium Sized Ports as hubs for 
Smart Growth and Sustainable Connectivity
georganiseerd in Brugge in november 2014

Duur
18 maanden : 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

573 200 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

PAC2 signaleert vier nieuwe uitdagingen binnen en buiten 
de havens: CO2-reductie, energie-efficiëntie, innovatie en 
regionale economische ontwikkeling.

PAC2 heeft gezorgd voor samenwerking tussen havens en 
belangrijke stakeholders. Op basis daarvan is vastgesteld 
dat KMO-havens tegenwoordig moeten inspelen op econo-
mische en vervoersgebonden veranderingen, nieuwe mark-
ttrends, nieuw beleid en de vraag naar milieuvriendelijkere 
en duurzamere processen en infrastructuur in havens.

Dankzij PAC2 hebben KMO-havens een stevigere ba-
sis onder hun streven om efficiëntere hubs voor slimme 
groei en duurzame connectiviteit in het 2 Zeeën-gebied te 
worden.

De specifieke doelstellingen van PAC2 zijn het verrichten van 
technisch onderzoek en het testen van nieuwe technologieën 
om bestaande haveninfrastructuur en -activiteiten aan te pas-
sen en de bereikbaarheid van havens vanaf zee en land te 
verbeteren, het aanpakken van de gesignaleerde uitdagingen 
(CO2-reductie, innovatie, energie-efficiëntie en regionale 
economische ontwikkeling) en het voortbouwen op de eerder 
tot stand gebrachte samenwerking tussen havens en stake-
holders. In fase 2 zal PAC2 vier kleinschalige projecten uitvo-
eren om de bereikbaarheidsuitdagingen binnen en buiten de 
havens aan te pakken:

• expertise ten aanzien van multimodale bereikbaarheid 
voor havens: het analyseren van de financieringsmogeli-
jkheden om maatregelen/investeringen naar aanleiding van 
technisch onderzoek in fase 2 van PAC2 uit te voeren; 

• aanpak van de uitdagingen in havens, nl. CO2-reductie 
en energie-efficiëntie: het opstellen van logistieke en 
haalbaarheidsplannen met betrekking tot investeringen in 
energieproductie en -efficiëntie, alsook duurzame herstructure-
ring van havens met het oog op duurzame energie;

• aanpak van de uitdagingen buiten havens, nl. CO2-re-
ductie, innovatie en regionale economische ontwikke-
ling: het ontwikkelen van aanvullende koolstofarme logistieke 
oplossingen om te komen tot groenere scheepvaart (rapport 
over beheer zuiveringsafval en technische specificaties voor 
stroomvoorziening van wal naar schip);

• het betrekken van relevante stakeholders om de uitvoer-
ing en follow-up van de activiteiten van PAC2 te waarborgen.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Negen formele partners : 
Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO) 

(Hoofdpartner), Port of Zeebrugge MBZ, Provinciale Ont-

wikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (POM West 

Vlaanderen), Thanet District Council, Portsmouth Interna-

tional Port, Newhaven Port and Properties Ltd, Dover Har-

bour Board, CCI Côte d’Opale (Port de Calais) en Zeeland 

Seaports. 

En fase 2 zijn er twee partners bijgekomen:
nl. Havenbedrijf Gent  en Suffolk Chamber of Commerce

plus een extra geassocieerde partner,
nl. de Britse Kamer van Koophandel in België.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/pac2-small-and-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity-nov-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/pac2-small-medium-sized-ports-as-hubs-for-smart-growth-and-sustainable-connectivity/en
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2 Seas Magazine
SU-PORTS: Sustainable Ports
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Sustainability in small ports
georganiseerd in Hellevoetsluis in september 2014 

Duur
18 maanden: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

594 250 €  (100 % EFRO)

SU-PORTS 
Duurzame havens

De cluster Su-Ports is een samenwerkingsverband tussen 
partners van de 2 Zeeën-projecten Yacht Valley en TRANS-
COAST, en het Frans-Engels Kanaalproject MERIFIC. In beide 
projecten stond duurzame ontwikkeling en duurzaam beheer 
van kleine havens centraal. Daarbij is gebruikgemaakt van in-
novatieve oplossingen en is samengewerkt met bedrijven en 
andere gebruikers.

Su-Ports wilde de resultaten van deze projecten consolideren, 
valoriseren en onder de aandacht brengen, en wilde nagaan 
waar leemtes zouden kunnen ontstaan in de lokale kennis van 
de mogelijkheden en (innovatieve) toepassingen om duurzame 
ontwikkeling en duurzaam beheer van kleine havengebieden 
te optimaliseren. Verder wilde de cluster onderzoeken hoe ha-
vengebieden duurzaam en toekomstbestendig kunnen worden 
gemaakt.

ThemaThema

Website : www.sustainable-ports.eu    

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/su-ports-sustainable-ports-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/su-ports-sustainability-in-small-ports/en
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2 Seas Magazine
SU-PORTS: Sustainable Ports
gepubliceerd in november 2014

Evenement
Sustainability in small ports
georganiseerd in Hellevoetsluis in september 2014 

Duur
18 maanden: 01/02/2014 - 31/07/2015

Budget

594 250 €  (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten  
 
De cluster heeft eerst onderzocht hoe lokale havengebieden 
zich beter kunnen richten op duurzaamheid en milieu-inno-
vatie, met name ten aanzien van: 

• CO2-reductie (duurzame energie en 
 energie-efficiëntie)
• klimaatverandering
• afval
• bereikbaarheid

Er zijn workshops gehouden in Falmouth, Colchester (VK) 
en in Veere (NL) en er is een inventarisatie gemaakt van 
de duurzaamheid van de deelnemende havens. Op basis 
daarvan heeft de cluster kunnen vaststellen waar proble-
men en kansen liggen op het gebied van ontwikkeling en 
beheer met het oog op duurzame en toekomstbestendige 
kleine havengebieden.

Verdere ontwikkeling

Het streven van SU-PORTS is de verdere ontwikkeling 
van duurzame, toekomstgerichte (kleine) havenge-
bieden met oog voor de ecologische, economische en 
maatschappelijke context in de partnergebieden. De speci-
fieke doelstellingen voor fase 2 zijn:

• het ontwikkelen van lokale beleidsplannen en het schet-
sen van een planningskader voor de korte en lange termijn om 
lokale havengebieden te transformeren tot een duurzame, in-
novatieve omgeving om te werken, te recreëren en te wonen;

• het onderzoeken van aspecten zoals energie (duurzame ener-
gie en energie-efficiëntie) en klimaatverandering (veiligheid) 
met betrekking tot duurzame toekomstige toepassingen en 
projectplannen in havens;

• het voorlichten van het MKB (jachthavens, nautische in-
dustrie, vrijetijdssector), gebruikers (booteigenaren) en be-
woners om hen aan te zetten tot duurzamer gedrag;

• het testen van de impact door middel van kleinschalige pilots 
om het draagvlak voor projecten te vergroten en te zorgen dat 
projecten op het gebied van aanpassing aan klimaatverander-
ing en CO2-reductie sneller worden uitgevoerd.

 

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zes formele partners : 
Gemeente Hellevoetsluis (Hoofdpartner), Gemeente Veere, 

Cornwall Marine Network Ltd, Colchester Borough Council, 

Stad Blankenberge, CEREMA Nord Picardie.

En twee geassocieerde partners :
Falmouth Harbour Commissioners en CETMEF en phase 1 

In fase 2 komt er één geassocieerde partner 
bij: Cornwall Council

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/su-ports-sustainable-ports-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/su-ports-sustainability-in-small-ports/en
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2 Seas Magazine
Teaming up with UAVs
gepubliceerd in december 2014

Evenement
How can UAVs be used for better response 
and improved safety at sea?
georganiseerd in Woensdrecht in november 2014

Duur
18 maanden : 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

582 816 € (100 % EFRO)

BERISUAS 
Hoe kunnen UAVs gebruikt worden 
voor een snellere reactie en verbeterde 
veiligheid op zee

Risicobeheer 
in het kader 

van GKZB

Thema

Website : http://www.mirg.eu/berisuas/

De cluster BERISUAS bundelt de expertise van twee Interreg 
2 Zeeën-projecten: 3i en MIRG-EU.

Het Kanaal, de Noordzee en de Schelde zijn berucht vanwege 
hun drukke scheepvaartroutes. Elke dag varen er honderden 
schepen door deze soms gevaarlijke wateren. Het doel van de 
cluster BERISUAS is om de veiligheid op zee te verbeteren 
door de hulpverlening bij incidenten beter en veiliger te mak-
en, namelijk door hulpverleningsorganisaties gebruik te laten 
maken van onbemande vliegtuigen (UAV’s) die extra informa-
tie aanleveren voor de besluitvorming. Daarom wil BERISUAS 
brandweerkorpsen een extra hulpmiddel en technologische 
mogelijkheden bieden om het aantal slachtoffers en de econo-
mische en ecologische schade als gevolg van een incident te 
verminderen.

http://s3.amazonaws.com/2seas-us/page_ext_attachments/1751/Berisuas__Publication_FR.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
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2 Seas Magazine
Teaming up with UAVs
gepubliceerd in december 2014

Evenement
How can UAVs be used for better response 
and improved safety at sea?
georganiseerd in Woensdrecht in november 2014

Duur
18 maanden : 01/04/2014 – 30/09/2015

Budget

582 816 € (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zeven formele partners : 
DELFT University of Technology (Hoofdpartner), University 

of Southampton, Rewin Projecten BV, Veiligheidsregio Zee-

land, Brandweer Gent, Unmanned Aviation Solutions bv, 

Ensta Bretagne.

En negen geassocieerde partners :
Firebrigade of Rotterdam Rijnmond, Firebrigade Midden 

en West Brabant Municipality of Woensdrecht, Dutch As-

sociation for Remotely Piloted Aircraft Systems, Province 

of West Vlaanderen, Firebrigade of Antwerp, UNOSAT, 

Telecom Bretagne, Kent Police.

Resultaten:
Geconsolideerde resultaten 

De partners van BERISUAS hebben aangetoond dat het 
technisch en economisch haalbaar is om de rampenbestri-
jding op zee aanzienlijk te verbeteren met behulp van een 
onbemand vliegtuig (UAV). Het gebruik van een UAV is per 
uur veel goedkoper en de eerste beelden zijn sneller en 
met minder risico’s te verkrijgen. Uit de computersimulaties 
blijkt echter dat veel real-life parameters nog onzeker 
zijn. 

Verder heeft de cluster interfaces ontwikkeld om infor-
matie van UAV’s naar controlecentra te sturen. Deze 
zijn in een praktische testopstelling getest. Tot slot moesten 
de sensoren en veiligheidssystemen in echte testvluchten 
worden gevalideerd. Al deze activiteiten hebben geholpen 
om de weg vrij te maken voor de daadwerkelijke toepassing 
van UAV’s bij de hulpverlening in het 2 Zeeën-gebied.

Verdere ontwikkeling

In de ontwikkelingsfase wil BERISUAS de verwachte meer-
waarde en haalbaarheid van het gebruik van UAV’s bij de 
rampenbestrijding op zee valideren door middel van een 
gesimuleerd incident.

Deze real-life test zal realistische en cruciale informatie 
opleveren over de wijze waarop UAV’s de veiligheid in het 
2 Zeeën-gebied daadwerkelijk verbeteren. Het gebruik van 
innovatieve technologie zal niet alleen zorgen voor hoogtech-
nologische activiteiten in het gebied, maar zal ook de vei-
ligheid in de kustgebieden verbeteren doordat men bij 
incidenten beter gefundeerde beslissingen kan nemen. Het 
verwachte resultaat is een ‘benchmark proof of concept’ voor 
het verbeteren van de veiligheid in maritieme gebieden met 
behulp van nieuwe technologie.

BERISUAS gaat dit kleinschalige, real-life rampenscenario 
ontwikkelen via praktijktests van een UAV en subsyste-
men die relevant zijn voor rampen op zee. De testresultaten 
zullen leiden tot:

• wetenschappelijke publicaties over de vluchtveilig-
heidssystemen en publicaties in vaktijdschriften over de ges-
imuleerde ramp.

• Van alle testvluchten zullen ook video’s online beschikbaar 
worden gesteld.  

http://s3.amazonaws.com/2seas-us/page_ext_attachments/1751/Berisuas__Publication_FR.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/berisuas-how-can-uavs-be-used-for-better-response-and-improved-safety-at-sea/en
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Risicobeheer 
in het kader 

van GKZBPRIME-C
risicobeheer en betrokkenheid 
van de kustgebieden 

Thema

Website : http://prime-c.net/  

PRiME-C is een cluster van negen Interreg-projecten: zes 2 
Zeeën-projecten (CC2150, C SCOPE, RINSE, ARCH-MAN-
CHE, FUSION, TRANSCOAST) en drie projecten uit andere 
ETS-programma’s (IVA Frans-Engelse Kanaalprogramma: LiC-
Co; IVB Noordwest-Europa: GIF-T; IVC: NOSTRA).

Het uitgangspunt voor de partners van PRiME-C is dat kust-
gebieden onder voortdurende en toenemende druk staan van-
wege de bevolkingsdichtheid en de vele rijkdommen van de kust. 
Een groot aantal sectoren concurreert in dit belangrijke gebied, 
terwijl de sociaal-economische groei stagneert. Daarnaast heeft 
het 2 Zeeën-gebied te kampen met kust- en klimaatverandering 
en de bijbehorende risico’s (zoals zeespiegelstijging, extreem 
weer, overstromingen en veranderende habitats). 

2 Seas Magazine
Partnering for Risk Management and 
Engagement on the Coast.
gepubliceerd in september 2014

Evenement
Our Dynamic Coast
georganiseerd in Canterbury in september 2014

Duur
10 maanden: 01/01/2014 – 31/10/2014

Budget

298 170 €  (100 % EFRO)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/prime-c-cluster-conference-our-dynamic-coast/en


- 32 -

2 Seas NEWS
SPECIALE

EDITIE
FERBUARI

2015

- 33 -

2 Seas Magazine
Partnering for Risk Management and 
Engagement on the Coast.
gepubliceerd in september 2014

Evenement
Our Dynamic Coast
georganiseerd in Canterbury in september 2014

Duur
10 maanden: 01/01/2014 – 31/10/2014

Budget

298 170 €  (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Acht formele partners : 
Kent Councy Council (Hoofdpartner),  Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek, Provincie West-Vlaanderen, 

Conseil Général du Pas de Calais, Université Lille 1, Hamp-

shire & Wight Trust for Maritime Archaeology, Environment 

Agency en Norfolk County Council.

En twee geassocieerde partners :
Gemeente Schouwen-Duiveland en Greening the Gate-

way Kent and Medway.

Geconsolideerde resultaten 

Door in te zetten op samenwerking tussen wetenschap, over-
heid en bedrijfsleven en het integreren van alle aanwezige 
kennis ten aanzien van risicobeheersing en betrokkenheid, 
hebben de PRiME C-partners waardevolle praktische kennis 
uitgewisseld over milieurisico’s, sociaal-economische 
planning en participatie van stakeholders, zoals be-
leidsmakers, overheidsinstanties, planologen, ondernemers, 
thematische deskundigen en burgers.

Op basis hiervan heeft PRiME-C drie thematische ‘best 
practice’-gebieden vastgesteld: veranderingen op mi-
lieugebied, adaptieve planning en participatieve be-
trokkenheid. Door de uitwisseling van kennis en netwerken 
hebben de partners bestaande methoden en technieken 
uit het 2 Zeeën-gebied met elkaar gedeeld.

PRiME-C heeft duidelijk gemaakt dat kustgebieden in 
het hele 2 Zeeën-gebied onder dezelfde druk staan van 
maatschappelijke, economische en milieuverander-
ingen. Betere toegankelijkheid, bekendheid en overdraa-
gbaarheid van resultaten, instrumenten en outputs om te 
komen tot een betere integratie en afstemming van het risic-
obeheer tussen gebieden aan weerszijden van de maritieme 
grens is een voorwaarde voor beter grensoverschrijdend 
risicobeheer in het kader van geïntegreerd kustzonebeheer 
(GKZB).

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/prime-c-partnering-for-risk-management-and-engagement-on-the-coast-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/prime-c-cluster-conference-our-dynamic-coast/en
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Risicobeheer 
in het kader 

van GKZB

2 Seas Magazine
SE-FINS: Safeguarding the Environment 
from Invasive Non-native Species
gepubliceerd in december 2014

Evenement
Bridging the Gap: Working together to 
tackle invasive non-native species in Europe
georganiseerd in Norwich in september 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

598 891 € (100 % EFRO)

De cluster SE-FINS bundelt de expertise van de twee 2 Zeeën-
projecten RINSE en MEMO en bouwt daarnaast voort op de 
ervaringen van het project Invexo van het Interreg IVA-pro-
gramma Grensregio Vlaanderen-Nederland.

Het doel van SE-FINS is het verminderen van de impact van in-
vasieve uitheemse soorten (IUS) op de inheemse biodiversiteit 
in het 2 Zeeën-gebied en het voorspellen van de impact van 
nieuwe IUS die in de nabije toekomst worden verwacht. 

SE-FINS zorgt ervoor dat de lijsten van dergelijke soorten 
worden bijgewerkt. De cluster evalueert ook de communica-
tiemiddelen die door de projecten zijn ontwikkeld, beoordeelt 
de effectiviteit daarvan en adviseert welke methoden het meest 
effectief zijn om de risico’s en effecten van IUS naar diverse 
doelgroepen te communiceren.

Website : www.sefins.eu

SE FINS
De omgeving beschermen 
tegen invasieve uitheemse soorten 

Thema

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
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2 Seas Magazine
SE-FINS: Safeguarding the Environment 
from Invasive Non-native Species
gepubliceerd in december 2014

Evenement
Bridging the Gap: Working together to 
tackle invasive non-native species in Europe
georganiseerd in Norwich in september 2014

Duur
18 maanden: 01/03/2014 – 31/08/2015

Budget

598 891 € (100 % EFRO)

Vijf formele partners : 
Norfolk County Council (Hoofdpartner), Eigen Vermogen 

Instituut voor Landbouw en Visserij (EV ILVO), Nederland-

se Voedsel-en Warenautoriteit, Eigen Vermogen van het 

Instituut voor Natuur – en Bosonderzoek (EV INBO), Cen-

tre Permanent d’Initiatives pour l’Environment (CPIE) Val 

D’Authie.

Geconsolideerde resultaten 

De cluster SE-FINS heeft methoden ontwikkeld om het 
risico van verspreiding van invasieve uitheemse soorten 
(IUS) te beperken, om na te gaan in hoeverre de projecten 
RINSE en MEMO complementair zijn en om gezamenlijke 
thema’s vast te stellen, zoals ‘kennisoverdracht’ en ‘burger-
wetenschap en bewustmaking’, kennishiaten, synergieën 
en toekomstige aandachtsgebieden.

Daartoe zijn de gezamenlijke best practices en geleerde 
lessen verspreid. Verder is in kaart gebracht waar de hui-
dige kennis tekortschiet en wat er nodig is om die hiaten 
op te vullen. Een van de conclusies was dat estuariene ge-
bieden slecht zijn vertegenwoordigd in het huidige onder-
zoek naar IUS terwijl ze zeer kwetsbaar zijn. 

Resultaten:

Verdere ontwikkeling

In fase 2 wil SE-FINS de meest urgente hiaten in de hui-
dige kennis over invasieve uitheemse soorten (IUS) in es-
tuaria opvullen en nieuwe methoden en technieken 
ontwikkelen voor een beter beheer daarvan. Daartoe 
zijn er drie werkpakketten gedefinieerd:

• het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit 

van gegevens over de aanwezigheid van IUS in estuaria en 

het vereenvoudigen van gegevensuitwisseling binnen het hele 

2 Zeeën-gebied;

• het in kaart brengen van de risico’s in verband met een aantal 

bestaande en potentiële IUS in estuaria in het 2 Zeeën-gebied, 

en het voorstellen en testen van nieuwe technieken;

• het voorlichten van stakeholders over de gevolgen 

van invasieve uitheemse soorten (IUS) in estuaria en de mo-

gelijkheden om de introductie en verspreiding daarvan te 

voorkomen, en het beoordelen van de doeltreffendheid van 

de diverse gehanteerde methoden.

Een vierde werkpakket omvat het evalueren van de doe-
ltreffendheid van de fase-2-maatregelen. Dankzij grens-
overschrijdende samenwerking zullen al deze activiteiten 
concrete resultaten opleveren.

Partnershap:
De cluster bestaat uit

En zeven geassocieerde partners :
EURISY, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Natuurmon-

umenten, Animal and Plant Health Agency, Vlaams In-

stituut voor de Zee, Centre Permanent d’Initiative Eviron-

nment (CPIE) Flandre Maritime, Dedham Vale AONB & 

Stour Valley Project (SuffolkCC).

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/se-fins-safeguarding-the-environment-from-invasive-non-native-species-december-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/se-fins-cluster-event-in-norwich/en
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2 Seas Magazine
Why travel further? 
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Business event
georganiseerd in Ashford in april 2014

Greeters Event
georganiseerd in Calais in juni 2014

Duur
18 maanden: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

554 028 €  (100 % EFRO)

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

(Duurzaam) 
toerisme

Thema

De cluster PROXIMITY is een samenwerkingsverband van vier 
Interreg 2 Zeeën-projecten: SusTRIP, Greet, CAST en Bal-
ance.

Het doel van PROXIMITY is om het toerisme vanuit de directe 
omgeving in het 2 Zeeën-gebied te bevorderen. 

De cluster helpt toeristische actoren – bedrijven en vrijwilliger-
organisaties – om innovatieve en duurzame producten en dien-
sten te ontwikkelen die specifiek kunnen worden aangeboden 
op nabije markten. De inwoners van het gebied worden aan-
gemoedigd om hun vakantie vaker in de eigen regio door te 
brengen.

De cluster PROXIMITY gaat uit van grensoverschrijdende ken-
nisuitwisseling waardoor bedrijven en vrijwilligers zo veel mo-
gelijk toeristen uit de nabije omgeving kunnen trekken. 

 

Website : 2-Zeeën Website  

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/proximity-why-travel-further-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-ashford/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-calais/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl/
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2 Seas Magazine
Why travel further? 
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Business event
georganiseerd in Ashford in april 2014

Greeters Event
georganiseerd in Calais in juni 2014

Duur
18 maanden: 01/01/2014 - 30/06/2015

Budget

554 028 €  (100 % EFRO)
Partnershap:
De cluster bestaat uit

Negen formele partners : 
Kent County Council (Hoofdpartner), Visit Kent, Respon-

sible Travel (SME), ADRT Nord, ADRT Pas-de-Calais, CRT 

Nord-Pas de Calais, Westtoer, HZ University of Applied Sci-

ences (NL), Norfolk County Council.

En twee geassocieerde partners :
N.V.Economische Zeeland; Suffolk County Council. 

In fase 2 omvat PROXIMITY twee nieuwe ge-
associeerde partners: 
Broad Authority en Responsible Travel (avoorheen geas-

socieerde partner).

Geconsolideerde resultaten 

De partners van PROXIMITY hebben zich gericht op kenn-
isuitwisseling om toeristische actoren in het 2 Zeeën-gebied 
beter inzicht te geven in het potentieel van bezoekers uit 
de nabije omgeving, wie zij zijn, hoe ze kunnen worden 
aangetrokken en hoe binnen het 2 Zeeën-gebied een 
lokaal meer onderscheidend toeristisch aanbod kan worden 
ontwikkeld.

Door middel van onderzoek en samenwerking met bedri-
jven heeft PROXIMITY vastgesteld dat de opgave voor 
toeristische actoren is om hun producten en diensten te 
vernieuwen en het toerisme uit de nabije omgeving 
in het 2 Zeeën-gebied te bevorderen. 

Verdere ontwikkeling

PROXIMITY wil experimenteren met nieuwe en an-
dere methoden van bedrijfsinnovatie om lokaal ondersc-
heidende producten en diensten te ontwikkelen die in de be-
hoeften van bezoekers uit de nabije omgeving voorzien. De 
partners willen methoden uittesten, zoals service design, 
creatieve samenwerking, training en e-learning-platforms, 
aan de hand waarvan bedrijven de beschikbare kennis en 
gegevens kunnen omzetten in winstgevende marktkansen.

In fase 2 gaat de cluster nieuwe oplossingen uitwerken 
voor samenwerking met bedrijven en productontwikkeling 
door middel van twee concrete outputs:

• een grensoverschrijdende databank van lokaal onderscheidende 

commerciële kansen met betrekking tot nabije markten, voortv-

loeiend uit de uitgevoerde pilots;

• een grensoverschrijdende evaluatie om na te gaan welke meth-

oden doeltreffend zijn om toeristische actoren te ondersteunen, 

innovatie te bevorderen en nieuwe producten, diensten en pa-

kketten voor het 2 Zeeën-gebied te ontwikkelen.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/proximity-why-travel-further-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-ashford/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/proximity-cluster-event-in-calais/en
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TOURFISH
Toerisme voor kustvisserij, 
voedsel en duurzaamheid

(Duurzaam) 
toerisme

Thema

De cluster TOURFISH bundelt de expertise van de 2 Zeeën-
projecten GIFS en Fish and Chips en draagt bij aan de ontwik-
keling van het concept ‘verantwoord toerisme’.

Het doel van TOURFISH is om nieuwe marktkansen te ontwik-
kelen in de agrofoodsector, het toerisme en de visserij. De 
cluster valoriseert de bestaande 2 Zeeën-projecten door de 
kansen voor revitalisering via voedsel, ‘branding’, kustvisserij 
en toerisme te bespreken met een groot aantal stakeholders. 
TOURFISH onderzoekt mogelijkheden voor nieuwe economis-
che ontwikkeling van kustgebieden door het creëren van nieu-
we kansen voor verantwoord toerisme en duurzame ontwikke-
ling langs de kust en in steden en landelijke gebieden in het 2 
Zeeën-gebied.

Website : www.gre.ac.uk/gmi/tourfish

2 Seas Magazine
TOURFISH: Food, Fisheries and Tourism
gepubliceerd in augustus 2014

Evenement
Food, Fisheries and Tourism
georganiseerd in Hastings in juni 2014

Duur
18 maanden: 18/11/2013 - 16/05/2015

Budget

598 128 € (100 % EFRO)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/tourfish-food-fisheries-and-tourism-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/tourfish-cluster-event-food-fisheries-and-tourism/en
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2 Seas Magazine
TOURFISH: Food, Fisheries and Tourism
gepubliceerd in augustus 2014

Evenement
Food, Fisheries and Tourism
georganiseerd in Hastings in juni 2014

Duur
18 maanden: 18/11/2013 - 16/05/2015

Budget

598 128 € (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zes formele partners : 
University of Greenwich (Hoofdpartner), University of 

Brighton, Nausicaa centre National de la mer, Gemeente 

Middelburg, Vlaams Huis van de Voeding, en een Engelese 

KMO (Sidmouth Trawlers).

En twee geassocieerde partners :
ILVO-EV, Festival “L’Homme et la Mer”.

Geconsolideerde resultaten 

Door het sociaal-culturele belang van de kleinschalige vis-
serij zichtbaarder te maken, heeft de cluster TOURFISH 
bijgedragen tot meer synergie en afstemming tussen 
deskundigen die zijn betrokken bij de ontwikkeling 
van het visserijbeleid en andere stakeholders.

TOURFISH heeft overlegd met vissers, beleidsmakers en 
planologen om ervoor te zorgen dat:

• de opvattingen van de sector en de kennis en ambities 
van vissers tot uitdrukking komen in de aanbevelingen;

• mogelijkheden voor het gebruik van voedingspro-
ducten en visserij kunnen gelden als aanjagers van 
positieve verandering in de zin van duurzame ontwik-
keling en revitalisering. 

 

Verdere ontwikkeling

Fase 2 van TOURFISH omvat concrete proefprojecten 
waarbij de principes van verantwoord toerisme in de prak-
tijk worden toegepast. Deze omvatten onder meer:

• de wandel- en fietsroute in België, waarbij nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld op het gebied van ver-
antwoord toerisme;

• de ontwikkeling van een verantwoord toeristisch 
aanbod in Hastings, op basis van de daar bestaande 
omvangrijke netwerken van vissers en boeren en de 
samenwerking met de lokale FLAG;

• de participatie bij Sidmouth Drill Hall via de lokale 
vernieuwing in het gebied (bijv. nieuwe produc-
tontwikkeling, revitalisering op basis van erfgoed zoals 
in Arnemuiden);

• het delen van Middelburgse kennis over waardekete-
nanalyse.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/tourfish-food-fisheries-and-tourism-august-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/tourfish-cluster-event-food-fisheries-and-tourism/en
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2 Seas Magazine
Going Green: Carbon reduction through nature
gepubliceerd in september 2014

Evenement
Going Green: Carbon reduction through nature
georganiseerd in Grevelingen in Juni 2014

Duur
18 maanden: 01/12/2013 – 31/05/2015

Budget

599 350 €  (100 % EFRO)

CARELANDS
CO2-reductie in beschermde natuur- 
en landschapsgebieden

Koolstofarme 
economie

Thema

De cluster CARELANDS richt zich op het consolideren, valoris-
eren en verspreiden van de resultaten van vijf Interreg 2 Zeeën-
projecten: Natura People, STEP, MaxiGreen, MultiFor en 
BALANCE, vooral met betrekking tot CO2-reductie en het ge-
bruik van duurzame energiebronnen in beschermde natuur- en 
(rurale) landschapsgebieden.

Daarnaast wil de cluster kennis delen over hoe deze kostbare 
gebieden het best kunnen bijdragen aan CO2-reductie en 
vastlegging(smechanismen) in het algemeen en meer in het bij-
zonder aan de productie van duurzame energie, en nagaan welk 
onderzoek, welke experimenten en welke investeringen nodig 
zijn om vooruitgang te boeken. De cluster heeft ook bedrijven in 
kaart gebracht die zich willen inzetten voor CO2-reductie.

Website : www.care-lands.eu

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/care-lands-going-green-carbon-reduction-through-nature-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/care-lands-event-going-green-carbon-reduction-through-nature/en
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2 Seas Magazine
Going Green: Carbon reduction through nature
gepubliceerd in september 2014

Evenement
Going Green: Carbon reduction through nature
georganiseerd in Grevelingen in Juni 2014

Duur
18 maanden: 01/12/2013 – 31/05/2015

Budget

599 350 €  (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zeven formele partners : 
Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen (Hoofdpartner), 

Kent County Council (Kent Downs AONB Unit), Parkschap 

Nationaal Park De Biesbosch, Benego grenspark De Zoom 

- Kalmthoutse Heide, Provincie West-Vlaanderen, Vlaamse 

Landmaatschappij (VLM) en Royal Society for the Protecti-

on of Birds (RSPB). 

Geconsolideerde resultaten 

Op basis van IVA 2 Zeeën-projecten en andere projecten 
heeft CARELANDS maatregelen en best practices geïnven-
tariseerd om op lokaal niveau de uitstoot van broeikasgas-
sen te verminderen.

Dit is verder uitgewerkt door middel van nader onderzoek 
rond drie specifieke thema’s: ruimtelijke ontwikke-
ling en biomassaketens, beïnvloeding van vervo-
erskeuze, en inzet van technologie om het ener-
giegebruik in (nieuwe en oude) gebouwen terug te 
dringen. 

Verdere ontwikkeling

De cluster wil meer inzicht verwerven in de mogelijkheden 
voor CO2-reductie en opwekking van duurzame energie in 
alle partnergebied en wil onderzoeken wat de juiste schaal-
grootte is voor diverse toepassingen van duurzame energie 
in gebieden met waardevolle natuur. Ook wordt gekeken 
naar de rol van lokale (toeristische) ondernemingen en 
worden er gezamenlijke en lokale benaderingen ontwikkeld 
voor CO2-reductie en voor een strategische inzet van duur-
zame energie. De geplande activiteiten zijn:

• het verrichten van gezamenlijk onderzoek (voortbouwend op 

bestaand onderzoek) om na te gaan wat de belangrijkste en 

meest effectieve manieren zijn waarop landschaps- en natuu-

rorganisaties de uitstoot van broeikasgassen kunnen helpen 

verminderen;

• het opzetten (gezamenlijk en lokaal) van activiteiten binnen 

de drie centrale thema’s, nl. biomassa, vervoer en gebouwen;

• bij het thema ruimtelijke ontwikkeling: het doen van proeven 

met het oogsten, opslaan en omzetten van heide- en bosge-

bieden en andere soorten biomassa in de partnergebieden 

voor gebruiksdoeleinden;

• het uitwerken van concrete investerings- en actieplan-

nen voor de nabije toekomst.

• Alle resultaten (studies, rapporten) moeten leiden tot het op-

stellen van plannen voor CO2-reductie en innovatieve oploss-

ingen op het gebied van duurzame energie.

Resultaten:

In fase 2 komt er één geassocieerde partner 
bij: 
Staatsbosbeheer.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/care-lands-going-green-carbon-reduction-through-nature-september-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/care-lands-event-going-green-carbon-reduction-through-nature/en
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Koolstofarme 
economie

Thema

SAFE-ICE bundelt vijf Interreg IVA 2 Zeeën-projecten (SISCo, 
ACE, FUSION, ECOMIND, INSPIRER) en vijf andere Inter-
reg-projecten, die zich allemaal bezighouden met het thema 
‘koolstofarme economie’.

Het doel van de cluster is om te komen tot een gezamenlijk be-
grip van ‘koolstofarme economie’ in het 2 Zeeën-gebied en ‘good 
practices’ te identificeren op het gebied van onderzoek, innova-
tie en bedrijfsondersteuning. De transitie naar een koolstofarme 
economie vereist maatregelen voor afzonderlijke bedrijven/ge-
bouwen, ‘business-to-business’-activiteiten en bedrijventerrein-
en. Deze betreffen zowel de vraagzijde (stimuleren van hulpbron-
nenefficiënte maatregelen en instrumenten) als de aanbodzijde 
(producten en diensten die de milieu-impact verminderen). Ver-
der moet er sprake zijn van beleid dat de markt ondersteunt en 
stimuleert met de juiste wet- en regelgeving, zoals ruimtelijke-
ordenings- en bouwvoorschriften. Video

SAFE ICE on You Tube 

2 Seas Magazine
SAFE ICE: Research, Innovation and business 
support for a low-carbon economy 
gepubliceerd in mei 2014

Evenement
Safe-Ice: for a Low Carbon Economy
georganiseerd in Antwerpen in april 2014

Duur
18 maanden: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

654 263 € (100 % EFRO)

Website : www.safe-ice.eu

SAFE ICE
Onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning ten 
behoeve van een koolstofarme economie

https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0&index=2&list=PLg2iKX00-_boQTdUghBkx_5H53lYWaCiG
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/safe-ice-cluster-event-for-a-low-carbon-economy/en
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Video
SAFE ICE on You Tube 

2 Seas Magazine
SAFE ICE: Research, Innovation and business 
support for a low-carbon economy 
gepubliceerd in mei 2014

Evenement
Safe-Ice: for a Low Carbon Economy
georganiseerd in Antwerpen in april 2014

Duur
18 maanden: 01/10/2013 - 31/03/2015

Budget

654 263 € (100 % EFRO)

Geconsolideerde resultaten   Verdere ontwikkeling

De cluster heeft de resultaten geconsolideerd door deze te 
analyseren via de netwerken van de partners (51.300 stake-
holders). 

Er is een analyse gemaakt van de maatregelen en in-
strumenten die in aanmerking komen voor afzonderlijke 
bedrijven/gebouwen (bijv. ‘building modelling’, kosten/
baten-berekeningen, energiemonitoring, MKB-begeleiding), 
business-to-business (bijv. ondersteunings¬mechanismen, 
forums, aanpassing van de toeleveringsketen) en bedrijven-
terreinen (gezamenlijke energieproductie, warmtekaarten, 
duurzame meetinstrumenten).

Onderzocht is waar de markt tekortschiet, hoe men de 
vraag van bedrijven kan vergroten (bijv. energie-efficiëntie 
verbeteren) en aanbod kan creëren (bijv. toegang tot finan-
ciering, markten ontwikkelen, enz.).

Fase 2 biedt ruimte voor kennisoverdracht en voor het 
testen en implementeren van instrumenten, ervar-
ingen en concepten samen met en tussen alle stakehold-
ers, door middel van vijf workshops: 

• duurzame beheerplannen voor bedrijvenparken
• collectieve warmtenetwerken en 

warmtekaarten
• inkoopbeleid en vraag naar koolstofarme 

goederen en diensten
• hulpbronnenefficiëntie – doeltreffende 

maatregelen voor veranderingen bij bedrijven
• routes naar de markt en inbedding van de kool-

stofarme economie

 Partnershap:
De cluster bestaat uit

Tien formele partners : 
Hastings Borough Council (Hoofdpartner), City of 

Ghent, Ghent University, West Flanders Intermunicipal As-

sociation, Business Support Kent CiC, DCMR Environmental 

Protection Agency, Camp C | Provincial Centre for Sustaina-

ble Building and Living, Kent County Council, Municipality 

of Schiedam en Littoral Habitat. 

En tien geassocieerde partners :
ECOPAL, Development Agency East Flanders (POM EF), De-

velopment Agency West Flanders (POM WF), GIP FCIP de 

Basse Normandie, New Anglia Local Enterprise Partnershap 

(LEP), City of Arnhem, Environment Department (DMN), 

Province of Antwerp, National Energy Foundation (NEF), 

Province of Gelderland, Intermunicipal Development of 

Kempen (IOK) 

Bij fase 2 zijn twee nieuwe geassocieerde partners betrokken: 
Province of Gelderand en Intermunicipal Development of Kempen (IOK)

Resultaten:

https://www.youtube.com/watch?v=EQno6HhUT-0&index=2&list=PLg2iKX00-_boQTdUghBkx_5H53lYWaCiG
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/safe-ice-cluster-event-for-a-low-carbon-economy/en
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Gezamenlijk 
erfgoed

Thema

MHS 
Maritime Heritage Skills: 
behouden, ontwikkelen en delen

Website : www.boat-building.org   

2 Seas Magazine
Maritime Heritage Skills
gepubliceerd in november 2014

Evenement
MARITIME HERITAGE SKILLS
georganiseerd in Oostende in september 2014

Duur
9 maanden: 01/03/2014 – 30/11/2014

Budget

223 839 €  (100 % EFRO)

De cluster MHS bundelt twee Interreg 2 Zeeën-projecten, Heroes 
2C en TMS, plus een aantal nieuwe projectpartners die zich bezig-
houden met het behoud van maritiem erfgoed.

Het doel van MHS is om te kapitaliseren op het behoud van tra-
ditionele maritieme vaardigheden in het 2 Zeeën-gebied en oplei-
dingsprogramma’s voor jongeren en kansarmen. In het kader van 
het eerdere Traditional Maritime Skills-project zijn bijna honderd 
afzonderlijke scheepsbouwvaardigheden geïnventariseerd en is 
een gratis virtuele leeromgeving gecreëerd voor scholen, bedrijven 
en andere belangstellenden. De partners van MHS wilden zich 
toespitsen op de volgende maatregelen:

• het evalueren en aanpassen van de opleidingspa-
kketten, inclusief de online TMS-tool voor tradi-
tionele maritieme vaardigheden, via samenwerking 
tussen de clusterpartners;

• zorgen dat de gezamenlijke outputs goed worden 
gecommuniceerd, en door middel van die communi-
catie zorgen dat cursisten en werkgevers elkaar ook 
over de grenzen heen weten te vinden;

• het informeren van stakeholders over de toekomst 
van de sector.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/mhs-maritime-heritage-skills-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/mhs-cluster-conference-maritime-heritage-skills/en
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2 Seas Magazine
Maritime Heritage Skills
gepubliceerd in november 2014

Evenement
MARITIME HERITAGE SKILLS
georganiseerd in Oostende in september 2014

Duur
9 maanden: 01/03/2014 – 30/11/2014

Budget

223 839 €  (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zes formele partners : 
New Medway Steam Packet Company Ltd (Hoofdpartner), 

Provincie Zeeland, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde-

ling en Beroepsopleiding, Cornwall Marine Network Ltd.,  

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Association Tourville.

Geconsolideerde resultaten 

MHS heeft expertise en best practices gedeeld die van grote 
waarde zijn voor de ontwikkeling van het programmagebied. 
Deze activiteiten omvatten:

• het zoeken naar synergie: het verzamelen en delen 
van informatie over de huidige aanpak van competen-
tietraining voor de maritieme erfgoedsector;

• het uitwisselen van ideeën voor toepassing en ver-
spreiding van maritieme vaardigheden en mogeli-
jkheden om personeel te werven in het buiten-
land;

• het verbeteren van het aanbod: gezamenlijke ver-
betering van het bestaande opleidingspakket om te 
zorgen voor grensoverschrijdende compatibiliteit;

Resultaten:

• het promoten en demonstreren van een nieuwe 
benadering van grensoverschrijdende scholing en 
personeelswerving. 

Door een systeem te ontwikkelen om kennis en ervaring te 
delen en te certificeren, heeft MHS de traditionele maritieme 
vaardigheden gedocumenteerd en daarmee geschikt gemaakt 
voor toekomstige educatieve doeleinden. Een van de belan-
grijkste outputs was de totstandkoming van een eerste reeks 
Trainingsinstructieplannen (TIP’s).

En drie geassocieerde partners :
Historische Werf Rotterdams Welvaren (De Delft), Vzw 

De Steenschuit, MidKent College.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/mhs-maritime-heritage-skills-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/mhs-cluster-conference-maritime-heritage-skills/en
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Hulpbronnen-
beheer

Thema

CONGREEN Together 
Consolidatie van groene methoden om 
te komen tot groene, duurzame en ‘solide’ 
gemeenschappen, met de nadruk op nu samenwerken 
voor groene duurzaamheid straks.

CONGREEN Together kapitaliseert op de resultaten van de twee In-
terreg 2 Zeeën-projecten SWAP NOW en INSPIRER, alsook op de 
expertise van de projecten Envireo en Livinggreen van het Interreg-
programma Noordwest-Europa. 

Het doel van de cluster CONGREEN is om te zorgen voor betere be-
wustwording en een sterke betrokkenheid van bewoners bij een groe-
nere, duurzame omgeving. Er moet nog veel gebeuren om de huidige 
leefomgevingen om te vormen tot duurzame steden, ecogemeenten en 
ecodorpen. Er moet doelbewuste stappen worden gezet om mensen 
bewuster te maken van hun eigen invloed op het milieu. Het betrek-
ken van inwoners en organisaties uit de sociale economie zorgt voor 
een betere ‘bottom-up’-benadering en geeft de partners meer garantie 
op betere resultaten. CONGREEN bestaat uit organisaties die zich al 
richtten op afvalpreventie maar beseffen dat er een soortgelijke bena-
dering nodig is voor energieverbruik. Het beheer c.q. betere preventie 
van afval en intelligent energiegebruik kunnen worden aangepakt met 
dezelfde methoden.

Website : www.congreentogether.eu

Evenement
Evenement voor burgers
georganiseerd in Rochester in mei 2014

Evenement voor professionals
georganiseerd Courtrai in Juni 2014

Duur
9 maanden: 01/11/2013 – 31/07/2014

Budget

246 327 €  (100 % EFRO) 

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-residents-go-greener-event/en


- 46 -

2 Seas NEWS
SPECIALE

EDITIE
FERBUARI

2015

- 47 -

Evenement
Evenement voor burgers
georganiseerd in Rochester in mei 2014

Evenement voor professionals
georganiseerd Courtrai in Juni 2014

Duur
9 maanden: 01/11/2013 – 31/07/2014

Budget

246 327 €  (100 % EFRO) 

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Negen formele partners : 
IOK Waste Management, Medway County Council, West 

Sussex County Council, Centre Social Eclaté de Saint-Mar-

tin Boulogne, IMOG, ADUR, BND Kortrijk vzw, IOK, Stich-

ting de witte Roos.

Geconsolideerde resultaten 

CONGREEN heeft de resultaten geconsolideerd door een 
analyse te maken van afvalpreventie, sociale inclusie en en-
ergiebesparing. De cluster heeft uitgezocht hoe mensen be-
wuster kunnen worden gemaakt van het thema ‘groenere, 
duurzame omgeving’ door middel van communicatie naar 
doelgroepen en bottom-up-benaderingen om gedrags-
verandering te bewerkstelligen.

De partners van CONGREEN hebben monitoringinstru-
menten ontwikkeld en getest waardoor maatregelen nog 
doeltreffender en beter meetbaar worden. Ze hebben een 
aantal geslaagde communicatie- en participatie-
maatregelen geselecteerd die op alle regionale en lokale 
niveaus kunnen worden doorgevoerd.

Resultaten:

Tijdens de clusterconferentie zijn de best practices en resul-
taten gepresenteerd aan zowel bewoners als professionals, 
die met elkaar in contact werden gebracht om over groene 
thema’s te discussiëren, zodat de impact van de uitgevoerde 
acties verder zou worden vergroot.

Er zijn meerdere activiteiten georganiseerd rond diverse 
aspecten van een groenere omgeving: gezond eten, com-
posteren (theorie en demonstraties), energie-efficiëntie en 
bewonersparticipatie.

Via deze gecombineerde aanpak heeft CONGREEN kunnen 
vaststellen dat milieukwesties zoals afval en energiev-
erbruik 

En twee geassocieerde partners :
OCMW Kortrijk, Worthing Borough Council.

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/congreen-together-cluster-residents-go-greener-event/en
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Dienstverlen-
ing / Gezond-

heidszorg

Thema

EDECT 
Empowerment van mensen met een 
beperking via ethiek in zorg en technologie

EDECT is een samenwerkingsverband van twee Interreg 2 
Zeeën-projecten, SYSIASS en DIGNITY in CARE, waarvan 
de resultaten en methoden door de cluster werden geconsoli-
deerd. 

Het doel van EDECT is om nader te onderzoeken hoe belan-
grijk menselijke waardigheid in de zorg is bij het ontwerpen en 
testen van assistieve technologie, en daarnaast om de rol van 
technologie in de gehandicaptenzorg in de toekomst te verst-
erken en om het zorgstelsel voor te bereiden op deze verand-
eringen. Door samen te werken ontwikkelen de partners van 
EDECT iets nieuws dat voortkomt uit hun eigen projectactivitei-
ten en ervaringen met de ethische aspecten van technologie, 
waarbij de hulpverlener een grotere rol krijgt bij de invoering 
van nieuwe technologieën voor de patiënt.

Website : www.edect-cluster.eu

2 Seas Magazine
EDECT: Empowering Disabled users and 
carers through the Ethical development 
and Care provision of assistive Technology
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Empowerment of disabled people
georganiseerd in Gent in oktober 2014

Duur
18 maanden: 01/02/2014 – 30/07/2015

Budget

576 486 € (100 % EFRO)

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/edect-empowerment-of-disabled-people/en
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2 Seas Magazine
EDECT: Empowering Disabled users and 
carers through the Ethical development 
and Care provision of assistive Technology
gepubliceerd in oktober 2014

Evenement
Empowerment of disabled people
georganiseerd in Gent in oktober 2014

Duur
18 maanden: 01/02/2014 – 30/07/2015

Budget

576 486 € (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Zeven formele partners : 
The Health and Europe Centre (Hoofdpartner), Groupe 

HEI-ISA-ISEN, University of Kent, East Kent Hospitals Uni-

versity NHS Foundation Trust, Institut Catholique de Lille, 

HZ University of Applied Science, University of Essex. 

In fase 2 komt er één formele partner bij:
vzw HUB-KAHO - Place of Business: Technologiecampus 

Gent.

En drie geassocieerde partners :
FAM “La vie devant soi”, Path asbl en Worthing Borough 

Council (enkel in fase1).

Geconsolideerde resultaten 

De cluster heeft eerst gekapitaliseerd op de gezamenlijke 
lessen die de evaluaties door SYSIASS en DIC hadden 
opgeleverd. SYSIASS heeft gebruikgemaakt van een online 
enquête en klinisch onderzoek van de ontwikkelde technolo-
gieën. DIC heeft het leerproces geëvalueerd aan de hand 
van schriftelijke vragenlijsten, interviews en groepsgesprek-
ken. SYSIASS heeft gebruikgemaakt van de ervaring van de 
DIC-partners met het identificeren, plannen en aanbieden 
van (empathisch gerichte) training voor hulpverleners.

Die expertise was nodig omdat de partners zich onder meer 
bezig hebben gehouden met de integratie van assistieve 
technologie (elektrisch aangedreven rolstoelen en com-
municatie-hulpmiddelen) in het leven van gebruikers en 
hun familieleden, verzorgers en zorginstellingen. Vóór de 
samenwerking met SYSIASS had DIC nog niet nagedacht 
over assistieve technologie in de context van zorg. Van SY-
SIASS heeft DIC ook geleerd om meer te focussen op het 
doel en de context van maatregelen.

Verdere ontwikkeling

Nu de partners hebben vastgesteld dat er behoefte is aan 
training en ondersteuning voor een breder netwerk dan al-
leen de gebruikers zelf, zal in fase 2 worden gewerkt met 
verschillende doelgroepen, waaronder gebruikers en hun 
familieleden, verzorgers, zorgprofessionals, bedrijven, vri-
jwilligersorganisaties, enz.

Dankzij de cluster EDECT zal er een methodiek kunnen 
worden uitgewerkt voor het ontwikkelen van assistieve 
technologieën waarbij stakeholders vanaf het begin worden 
betrokken. Verder zal er een voorstel worden uitgewerkt 
voor het integreren van zorg en technologie bij het 
ontwikkelen van assistieve technologieën. 

Tot slot wil de cluster relevante stakeholders identificeren 
en de totstandkoming van netwerken faciliteren om de 
ontwikkelde activiteiten nader in te vullen.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/edect-empowering-disabled-users-and-carers-through-the-ethical-development-october-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/edect-empowerment-of-disabled-people/en
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Overig

Thema

CREA Z 
CREA-Zone: naar een creatieve toekomst

De cluster CREA-Z (CREAtivity Zone) is een samenwerkings-
verband tussen partners van de 2 Zeeën-projecten VIVID en 
Crysalis en van CURE (Interreg IV B)

CREA-Z is opgezet vanuit de overtuiging dat creativiteit en in-
novatie belangrijke drijfveren zijn voor een slimme en duurzame 
regionale economie. De cluster wil de economische valorisatie 
van creativiteit en innovatie in een regio of stad professionalis-
eren en versnellen, door het ontwikkelen van culturele en cre-
atieve industrieën (CCI’s) en door samenwerking met traditionele 
industrieën (TI’s). 

Website : 2-Zeeën Website

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl/
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Duur
9 maanden: 01/03/2014 - 30/11/2014

Budget

287 450 €  (100 % EFRO)

Partnershap:
De cluster bestaat uit

Acht formele partners : 
Strategic Project Organisation Kempen (SPK) (Hoofdpart-

ner), AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, University for 

the Creative Arts, Avans Hogeschool, Stadt Mechelen, Au-

tonoom Gemeentebedrijf Buda, Huis voor Beeldcultuur en 

vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen.

En twee geassocieerde partners :
Pictanovo, Flanders DC.

Geconsolideerde resultaten 

De eerste experimenten van de partners van CREA-Zone 
met sectoroverschrijdende innovatie verschilden qua 
vorm, procedure en methodiek, maar werden uitgevoerd met 
hetzelfde doel: het versnellen van de innovatie binnen 
traditionele bedrijfstakken. Na afbakening en analyse van 
deze processen zijn de volgende hiaten/vragen geformuleerd:

• Het is lastig om traditionele bedrijfstakken te overtuigen 
van de meerwaarde van sectoroverschrijdende in-
novatie.

• Traditionele bedrijfstakken en de culturele en creatieve 
industrie werken samen in een moderne setting. Hoe 
kunnen die samenwerkingsverbanden worden ingebed 
in een wettelijk/juridisch kader dat voor alle parti-
jen aanvaardbaar is?

• Sectoroverschrijdende innovatie geeft een impuls aan 
de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 
Hoe kunnen de intellectuele-eigendomsrechten 
op producten/diensten die via deze moderne 
samenwerking zijn ontstaan, worden beschermd?

• Na afronding van het proces kwamen er maar weinig 
producten/diensten daadwerkelijk op de markt. Hoe 
kan worden gezorgd dat een groter percentage pro-
ducten/diensten wordt omgezet in commerciële 
activiteiten en nieuwe, structurele werkgele-
genheid?

• Alle processen werden opgezet met subsidies. Hoe 
kunnen we komen tot een bruikbaar bedrijfsmodel 
waarin de meerwaarde voor beide partijen tot uitdruk-
king komt en bovendien betaalbaar is (duurzaam 
aanbod)?

Uit het bovenstaande blijkt wel dat sectoroverschrijdende 
samenwerking nog niet vanzelfsprekend is in traditionele 
bedrijfstakken en in de culturele en creatieve industrie. 
CREA-Z heeft echter laten zien dat steden en regio’s die 
ruimte bieden aan talent, hun instellingen openstellen en 
samenwerking en ondernemerschap mobiliseren, een sterke 
en relevante creatieve economie kunnen ontwikkelen.

Resultaten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/publications/2-seas-magazine/crea-zone-creativity-boosting-cross-sectorial-innovation-november-2014/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/programme-events/cluster-events/crea-zone-coloured-district-how-to-stimulate-a-creative-economy/en
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Voor meer informatie, bezoek onze website:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

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

Het INTERREG 2 Zeeën Programma is een EU-programma dat grensoverschrij-
dende samenwerking ondersteunt tussen partners uit Frankrijk, Engeland, Bel-
gië (Vlaanderen) en Nederlands. Het doel van het Programma is de ontwikke-
ling van het concurrentievermogen en het duurzame groeipotentieel van het 
maritieme en non-maritieme kapitaal van het programmagebied door het opzet-
ten en bevorderen van partnerschappen voor grensoverschrijdende samenwerking.


