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Inmiddels zijn de eerste klippen omzeild: het opzetten van de 
administratieve procedures, het opstellen van de referentiedocumenten, 
het organiseren van de promotieactiviteiten die voor dit nieuwe 
samenwerkingsgebied als boegbeeld moeten fungeren. Daarmee lijkt 
het INTERREG IVA- 2 Zeeën-programma (dat in april 2008 te water 
werd gelaten) op kruissnelheid te zijn gekomen en goed op koers te 
liggen. Na ruim een jaar wordt het tijd om in deze eerste nieuwsbrief de 
stand van zaken eens te peilen voordat het programma het ruime sop 
kiest.

In het kielzog van het startevenement werd in de zomer van 2008 
een eerste projectoproep gelanceerd. Hoewel de kapitein van het 
Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS) haar bemanning nog 
niet helemaal compleet was, reageerde een groot aantal partners (118 in 
totaal) op het vertreksignaal van het programma, wat een eerste golf van 

23 projecten opleverde. Vanaf het begin was de economische prioriteit 
het meest populair: 5 van de 11 goedgekeurde projecten haakten hierbij 
aan.

Na deze eerste geslaagde projectoproep gebiedt de eerlijkheid te zeggen 
dat de tweede niet de verwachte vloedgolf aan inzendingen opleverde. 
Gelukkig kon een schipbreuk nog worden voorkomen, doordat 3 van de 
4 subsidiabel verklaarde projecten konden worden goedgekeurd. De 
meeste hiervan waren overigens ook weer verankerd in prioriteit 1.

Ondanks deze ongewone averij was het niet nodig de vuurpeilen af te 
schieten en kwam het programma vanzelf weer in rustiger vaarwater 
terecht. Nadat de stormwaarschuwing was ingetrokken, besloten 17 
nieuwe projecten in het eerste kwartaal van 2009 de sprong in het 
diepe te wagen. De bakens werden verzet, waarna de prioriteiten 2 en 
3 aan kop gingen; onder beide prioriteiten werden 3 extra projecten 
ingediend. Ander heuglijk nieuws was dat er ook één project met succes 
aanmonsterde bij de gemeenschappelijke prioriteit.

Kortom, sinds het 2 Zeeën-programma de trossen heeft losgegooid, 
zijn er tot nu toe bij de verschillende tussenstops 22 projecten (van 
de 60 ingediende) aan boord genomen om het grensoverschrijdende 
avontuur tegemoet te zeilen. De vloot omvat nu 138 verschillende 
partners, waarvan 61% overheden, 20% non-profitorganisaties en 
19% publiekrechtelijke instellingen. Wat betreft de thuishaven van de 
deelnemers: 57 partners varen onder Engelse vlag, 39 zijn afkomstig uit 
Frankrijk, 27 uit Vlaanderen en 15 uit Nederland.

De resultaten van de 4e projectoproep waren op het moment van 
verschijning van deze nieuwsbrief nog niet bekend, maar duidelijk is dat 
er 15 nieuwe projecten zich aangeboden hebben.

Ofschoon het merendeel van de huidige samenwerkingsverbanden (7) 
uitsluitend Franse en Britse partners omvat (wat gezien de eerdere 
samenwerking in eerdere programmaperioden niet verwonderlijk is), 
geeft de barometer van het 2 Zeeën-programma wel aan dat er steeds 
meer Vlaamse en Nederlandse partners deelnemen. En hoewel er nog 
geen sprake is van een stormloop, zijn de tekenen toch bemoedigend.
Wat de kosten betreft, bedraagt het totaalbedrag van de goedgekeurde 
projecten tot nu toe 79 miljoen euro, waarvan 37 miljoen voor rekening 
komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Gezien de noodzaak om de netten uit te gooien naar nieuwe partners en 
nog enkele grote vissen binnen te halen, zal de bemanning alle zeilen 
bijzetten en zullen er in de toekomst via diverse informatiekanalen 
nieuwe communicatieactiviteiten worden ontplooid. Op die manier moet 
het 2 Zeeën-programma veilig de haven worden binnengeloodst.

In het kader van het jaarlijkse evenement gaan wij op 19 en 20 
november 2009 voor anker in Oostende, waar het accent zal liggen op 
het maritieme karakter van het programma en op de mogelijkheden om 
– via nieuwe projecten – problemen aan te pakken die tot nu toe de 
boot hebben gemist. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de binnenvaart, 
de ontwikkeling van logistieke centra, kusterosie, veiligheid op zee en in 
havens, duurzame energie en het leren van talen.

Wij nodigen de lezer uit om een duik te nemen in de presentatie van 
deze projecten, die ongetwijfeld nog door vele andere zullen worden 
gevolgd.

Op basis van de SWOT-analyse (Sterkten/Zwakten/Kansen/
Bedreigingen) die bij het opstellen van het Operationeel Programma is 
gemaakt, zijn er diverse aspecten geïdentificeerd die de komende jaren 
van belang zijn voor het programmagebied van het 2 Zeeën-programma. 
De projecten die sinds de 1e oproep zijn goedgekeurd, willen hierop 
inspelen. Hieronder worden de projecten kort gepresenteerd om de lezer 
een globale indruk te geven.

Het GTS-team

n Volle kracht vooruit!

Het is nu precies een jaar geleden dat het INTERREG 
IV A 2 Zeeën Programma goedgekeurd is !

Dit nieuw grensoverschrijdend programma is atypisch op 
verschillende vlakken : met een maritieme grens op het 
knooppunt van het Kanaal en de Noordzee, bevat het 4 
lidstaten en heeft het een gemeenschappelijke prioriteit met 
het naburige Frans – Engels Kanaal programma. 

De Regio Nord-Pas de Calais, verantwoordelijk als 
Beheersautoriteit, heeft hierbij meerdere uitdagingen op zich 
genomen. Buiten het garanderen van het beheer, toezicht en 
de goede coördinatie, moet ze ook bijdragen aan de identiteit 
van het programma binnen dit nieuw geografisch bereik. 

De regio vervult deze rol dan ook met nadruk op het behoud 
van het lokale karakter van het programma en door rekening 
te houden met de territoriale en institutionele specificiteiten 
van de partners.

Door te bouwen op het acquis van voorgaande frans-engelse 
Interreg programma’s, biedt het 2 Zeeën programma de 
mogelijkheid om samen te werken met nieuwe partners rond 
brede en gevarieerde thematieken. 

Laten we deze nieuwe mogelijkheden
samen aangrijpen ! 

Daniel PERCHERON
 Voorzitter van de Conseil Régional Nord-Pas de Calais 

Beheersautoriteit van het 2 Zeeën Programma

EDITORIAL
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Prioriteit 1
n Economische ontwikkeling

n Presentatie van de projecten

Deze prioriteit gaat met 21 ingediende projecten (van de in totaal 45 
inzendingen), waarvan er 8 werden goedgekeurd, duidelijk aan kop 
binnen het 2 Zeeën-programma. In totaal zijn er 39 partners actief 
betrokken bij deze projecten met als doel om de concurrentiepositie 
van het gebied te verbeteren. Hiervoor staat hun een budget van 
E 34.513.122 ter beschikking, waarvan E 15.712.667 EFRO-subsidie.

Gezien het maritieme karakter van het gebied en het belang van de 
havens voor de regionale economie zullen sommige havens deelnemen 
aan projecten.
Positief is dat de variatie in de nu goedgekeurde projecten groot is. 
Hierdoor kan er worden gewerkt aan alle aan deze prioriteit gekoppelde 
operationele doelstellingen. Er moet natuurlijk nog wel worden getracht 
zoveel mogelijk subsidiabele gebieden te bestrijken. Bovendien verdienen 
diverse economische sectoren in het programmagebied speciale aandacht 
om ervoor te zorgen dat ook daar projecten tot stand komen.

In het licht van de Lissabon- en Göteborg-strategie is het interessant om 
op te merken dat de toeristische sector en met name duurzaam toerisme 
tot nu toe de populairste operationele doelstelling vormen.

Prioriteit 1 Doelstelling a De ontwikkeling van gemeenschappelijke economische activiteiten ondersteunen

ECO-MIND
Environmental Market and Innovation Development

Hoofdpartner: Business Support Kent (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Nord (FR), Medway (UK), Kent 
(UK), East Sussex (UK), Brighton and Hove (UK), West Sussex (UK), Portsmouth 
(UK), Hampshire (UK), Isle of Wight (UK), Southampton (UK), Surrey (UK), Zeeuws-
Vlaanderen (NL), Overig-Zeeland (NL), West-Noord-Brabant (NL), Groot-Rijnmond 
(NL), Delft en Westland (NL), Zuid-Oost Zuid Holland (NL)

Duur: 46 maanden (02/01/08 tot 31/10/11)

Totaal Budget: E 7,319,359

EFRO (in %): E 3,659,678 (50%)

Samenvatting: Het algemene doel van Eco-Mind bestaat er daarom uit beter te 
begrijpen wat de specifieke ondersteuningsbehoeften zijn van kleine en middelgrote 
bedrijven die proberen innovatieve producten te ontwikkelen, deze behoeften aan 
te pakken en deze bedrijven vervolgens te ondersteunen om de groeiende markt 
voor milieuvriendelijker producten ten volle te kunnen benutten. Binnen het 
grensoverschrijdende gebied dat wordt gedekt door de projectpartners, bestaat het 
doel eruit meer dan 270 kleine en middelgrote bedrijven te helpen met intensieve 
ondersteuning en nog eens 600 door middel van  workshops, clinics, tentoonstellingen 
en andere grensoverschrijdende activiteiten.
Door meer kleine en middelgrote bedrijven te helpen innovatiever te worden in hun 
design zal het project innovatie helpen stimuleren in de regio’s,  de economische 
groei vergroten, de kapitalisering van kennis vergroten en daardoor direct bijdragen 
aan de Europese agenda voor Innovatie en Kenniseconomie en de Göteborg-agenda 
helpen realiseren.

Partnerschap (8): Business Support Kent (UK), Enviro Business South 
East (UK), Centre for Sustainable Design (UK), Business Link Hampshire 
(UK), CD2E (FR), Grand Lille Chamber of Commerce and Industry (FR), 
ENVIU (NL), Delft Technical University (NL)
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Prioriteit 1 Doelstelling b De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren, evenals het ontwikkelen
van handelsinitiatieven op grensoverschrijdend niveau 

BPPE
Developing Best Practice in Promoting Enterprise

Hoofdpartner: Business Support Kent (UK)

Plaats van de activiteiten: Medway (UK), Kent (UK), Gent (BE), Eeklo (BE), 
Oudenaarde (BE), Aalst (BE), Dendermonde (BE)

Duur: 42 maanden (02/01/08 tot 30/06/11)

Totaal Budget: E 1,131,293

EFRO (in %): E 565,646 (50%)

Samenvatting: Het primaire doel van het BPPE project is het ontwikkelen van 
een ondernemingscultuur en het bevorderen van ondernemerschap in minder 
bevoorrechte gebieden, zodat individuen geld kunnen verdienen, zelfrespect 
verwerven en het arbeidsethos in hun omgeving aanmoedigen. Dit wordt gerealiseerd 
door het stimuleren van een ondernemingscultuur op scholen en trainingsinstellingen, 
in minder bevoorrechte gemeenschappen, op plattelandsgebieden en kuststadjes en 
binnen de ondervertegenwoordigde groepen.
Het project beoogt een bijdrage te leveren aan het creëren van omstandigheden en 
houdingen waaruit meer steun aan individuen voortvloeit, hetgeen vervolgens leidt 
tot grotere aantallen nieuwe bedrijven. Door meer onderwijs/training op het gebied 
van ondernemerschap beschikbaar te stellen en door de kwaliteit daarvan te verhogen 
door het samenbrengen van de beste praktische ervaringen van de partners, zal het 
project na verloop van tijd een bijdrage leveren aan een geleidelijke verandering en 
verbetering van regionaal beleid op dit gebied. Burgers en regionale economieën 
zullen daar voordeel bij hebben. In deze context gaat opleiding in ondernemerschap 
en training niet alleen om steun voor nieuwe bedrijven, ook al heeft het daar voor een 
deel mee te maken.  Het gaat om het bevorderen van een cultuur waarin alle burgers 
in all regio’s het vertrouwen zullen hebben om risico’s te nemen, niet alleen in hun 
eigen levens, maar ook in hun bedrijven.  

Partnerschap (2): Business Support Kent (UK), Voka - Kamer van 
Koophandel Oost-Vlaanderen (BE)

Prioriteit 1 Doelstelling b De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren,
evenals het ontwikkelen van handelsinitiatieven op grensoverschrijdend niveau

TEN
Transmanche Enterprise Network

Hoofdpartner: Medway Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Nord (FR), Medway (UK), Kent (UK), 
Veurne (BE), Oostende (BE), Brugge (BE), Ieper (BE), Roeselare (BE), Kortrijk (BE)

Duur: 36 maanden  (01/11/08 tot 30/10/11)

Totaal Budget: E 1,457,180

EFRO (in %): E 728,278 (49%)

Samenvatting: Het project zal aan KMO’s verschillende projectactiviteiten aanbieden 
in de drie partnerregio’s, zoals begeleiding van ondernemingen tijdens workshops, 
intensieve begeleidingssessies en vertaalservices. De vertaling in drie talen van alle 
teksten en documenten in het kader van het project, inclusief de website, zal ook 
door KMO’s gebeuren.

Het project heeft de volgende vier doelstellingen:
1. Ontwikkeling van grensoverschrijdende handel tussen micro-ondernemingen.
2. Ontwikkeling van een netwerk van managers van bedrijvencentra en organisaties 
gespecialiseerd in bedrijfsbegeleiding in de drie partnerregio’s om goede praktijken 
en ervaringen uit te wisselen en om zo de eigen bedrijvencentra en infrastructuur 
voor bedrijfsbegeleiding verder te ontwikkelen.
3. Ontwikkeling van werkruimte om tegemoet te komen aan de veranderende 
behoeftes van de starters.
4. Werken in de richting van de ontwikkeling van een relatie tussen micro-
ondernemingen, organisaties voor bedrijfsbegeleiding en universiteiten.

Partnerschap (6):  Medway Council (UK), Canterbury City Council 
(VK), Provinciale ontwikkelingsmaatschappij POM West-Vlaanderen (BE), 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Boulogne sur mer Côte d’Opale 
(FR), Boulogne Développement Côte d’Opale (FR), Les Ruches du Nord 
(FR)
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Prioriteit 1 Doelstelling c Innovatie, onderzoek en samenwerking steunen tussen de universiteiten, kenniscentra en 
bedrijven

TIME
Transferring Innovation for Maritime Economy

Hoofdpartner: Aditec Pas-de-Calais CEEI (FR)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Kent (UK), Antwerpen (BE)

Duur: 36 maanden (01/01/2009 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 1,707,686.50

EFRO (in %): E 853,843.25 (50%)

Samenvatting: Het TIME-project wil grensoverschrijdende handels- en 
technologische samenwerkingsverbanden in maritieme activiteiten stimuleren.
Dit project brengt drie bedrijfsinnovatiecentra samen die alle technieken op het 
vlak van innovatiebeheer onder de knie hebben. Zij zullen de noden en kansen 
identificeren, de klantorganisaties helpen bij het afsluiten van overeenkomsten en 
met succes vernieuwende projecten implementeren.

Voor elke activiteit zal het proces uit twee stappen bestaan:
1. Een analyse van de toeleveringsketen die kan wijzen op zwakke punten 
en tekortkomingen in de toeleveringsketen van een sector en waarmee men 
de technologieleveranciers kan identificeren, nl. academische laboratoria of 
technologiebedrijven die deze tekortkomingen kunnen corrigeren,
2. Het “koppelingsproces” waarmee grensoverschrijdende samenwerkingsmogelijkheden 
geïdentificeerd kunnen worden.
Op middellange termijn verwacht men dat het project zal leiden tot de lancering van 
duurzame handels- en technologieclusters ter verbetering van de lokale handel.

Partnerschap (3): Aditec Pas-de-Calais CEEI (FR), Innotek (BE), 
Technology Enterprise Kent (UK)

Prioriteit 1 Doelstelling d De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam toerisme bevorderen

Face2Face
Programme of cross-channel contemporary art tours

Hoofdpartner: Espace Croisé (FR)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Pas de Calais (FR), Suffolk (UK), Essex (UK), 
Kent (UK), Cambridgeshire (UK)

Duur: 39 maanden (01/03/08 to 30/06/11)

Totaal Budget: E 2,405,403

EFRO (in %): E 1,202,657 (50%)

Samenvatting: Face2Face is een project van hedendaagse kunst tours dat toeristen 
en de plaatselijke bevolking aanmoedigt deel te nemen aan culturele activiteiten 
van hoge kwaliteit via milieuvriendelijke kanalen zoals fiets, boot, trein, bus en 
wandelroutes. Het doel is om een brede waaier aan toeristen, maar ook artiesten en 
professionelen, aan te moedigen beide kanten van het Kanaal te verkennen. Face2Face 
zal de culturele samenwerking versterken en bijdragen aan de homogeniteit van het 
grensoverschrijdend gebied en grotere zichtbaarheid verlenen aan de programma’s 
voor educatie en verspreiding. 
Face2Face zal toeristen en plaatselijke bevolking een reeks van unieke ervaringen 
en ontmoetingen aanbieden, met nadruk op de bestemmingen binnen het 
grensoverschrijdend gebied dewelke niet traditionele toeristische attracties zijn of 
reeds bekend zijn voor hun cultureel erfgoed. Face2Face zal ondersteund worden 
door een cultureel uitwisselingsprogramma voor professionelen en beoefenaars in 
de kunstensector dat debatten, lezingen, seminaries en uitwisselingsbezoeken bevat, 
gerelateerd aan cultuur, het publiek en internationale partnerschappen. 
Samenwerkend met regionale toerisme agentschappen, zal Face2Face de positieve 
economische en milieueffecten van cultureel toerisme onderzoeken.

Partnerschap (5): Espace Croisé (FR), Saison Vidéo (FR), Commissions 
East (UK), Artconnexion (UK), Turner Contemporary (UK)
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Prioriteit 1 Doelstelling d De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam toerisme bevorderen

Shaping24
Strategies for Heritage Access Pathways in Norwich & Ghent 

(door 24 erfgoedsites te verbinden)

Hoofdpartner: Norwich HEART(UK)

Plaats van de activiteiten: Norfolk (UK), Gent (BE)

Duur: 51 maanden (01/09/07 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 4,534,603

EFRO (in %): E 2,266,996 (49,99%)

Samenvatting: Dit project verbindt 24 Noord-Europese erfgoedlocaties in de steden 
Gent en Norwich, en heeft een grote potentiële culturele waarde zowel voor de 
plaatselijke bevolking van elke regio als voor de bezoekende toerist, en zal een best 
practice model worden dat verspreid zal worden naar andere historische steden het 
‘2 Zeeëngebied’. Het bereikt dit doel door elk van de erfgoedlocaties, 12 in Norwich 
en 12 in Gent, te verbinden en zo een netwerk te creëren – twee collectieve culturele 
erfgoedbestemmingen, versterkt door hun samenwerking.
Het project heeft als doelstelling het promoten en ondersteunen van wat in de 
toekomst een erfgoednetwerk zal worden, wat het succes van elke individuele culturele 
locatie zal verhogen en gelijktijdig ook het profiel van beide steden zal opwaarderen 
tot dat van één van erkend belang binnen het culturele erfgoed van Europa. Het 
overbruggen van Norwich en Gent als culturele erfgoedbestemmingen zal een 
modernisering van de ondersteunende toeristische inrichtingen, dienstverleningen 
en van de infrastructuur vereisen. Het gebruik van technologie en van opleidingen, 
zal essentieel zijn voor het scheppen van een ervaring van het culturele erfgoed 
als belangrijk voor zowel de hedendaagse plaatselijke bevolking als de bezoekers, 
en ook relevant zijn voor de plaatselijke en toeristische markt en goed zijn voor de 
lokale economie. Het resultaat zal een modern uitstalraam worden van de Europese 
stedelijke geschiedenis en ontwikkeling, dat de laatste 1000 jaar zal overspannen.

Partnerschap (2): Norwich HEART(UK), Stad Gent (BE)

Prioriteit 1 Doelstelling d De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam toerisme bevorderen

SusTRIP
Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnerschap

Hoofdpartner: Kent County Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Pas de Calais (FR), Kent (UK), Brugge (BE), 
Oostende (BE), Veurne (BE), Antwerpen (BE), Overig-Zeeland (NL), West-Noord-
Brabant (NL), Zeeuws-Vlaanderen (NL)

Duur: 41 maanden (01/01/09 tot 30/06/11)

Totaal Budget: E 3,259,044

EFRO (in %): E 1,629,522 (50%)

Samenvatting: Bedoeling van het project is het gezamenlijk plannen en 
implementeren van een reeks van onderzoeksactiviteiten die de 2 Zeeën Regio 
moeten helpen om zijn levensbelangrijke toeristische industrie te verstevigen. De 
projecten worden opgebouwd rond de vier pijlers van duurzaam toerisme : de 
bezoekers aan de regio van elke partner, de industrie in de vorm van professionelen 
en toeristische ondernemingen, de lokale gemeenschappen en de aandacht voor het 
leefmilieu dat essentieel is voor het potentiële succes en het welbevinden van alle 
toeristische bestemmingen. 
Deze nieuwe, ruimere strategie zorgt voor een duurzamere benadering van de 
beste gemeenschappelijke elementen met kapitalisatie uit voorbije studies en het 
creëren van blijvende resultaten via een Kennis Platform. Het resultaat van collectief 
onderzoek en betere kennisverspreiding zal leiden tot een beter geïnformeerde en 
economisch succesvolle toeristische industrie in de gehele 2 Zeeën Regio.

Partnerschap (5): Kent County Council (UK), Comité Régional de 
Tourisme Nord-Pas de Calais (FR), Westtoer (BE),  Hogeschool Zeeland 
(NL), NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (NL)
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Prioriteit 1 Doelstelling f Het ondersteunen van de toegankelijkheid van het programmagebied, met name het gebruik 
en uitwisseling van bestaande infrastructuren

C2C
Connect to Compete

Hoofdpartner: South East England Development Agency (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Kent (UK), East Sussex (UK), West 
Sussex (UK), Portsmouth (UK), Hampshire (UK), Southampton (UK), Oostende (BE), 
Brugge (BE)

Duur: 60 maanden (01/01/07 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 12,698,554

EFRO (in %): E 4,806,077 (38%)

Samenvatting: C2C beantwoordt op de vereiste om het probleem aan te pakken 
van de gefragmenteerde grensoverschrijdende logistieke toeleveringsketens, 
door de havens beter te verbinden met het binnenland en met andere havens. 
C2C streeft naar gecombineerde oplossingen via korte vaart, spoortransport en 
transport via binnenlandse waterwegen als alternatief voor wegverkeer. Ten aanzien 
van de uitdaging van een gezamenlijke evaluatie en prioritisering van belangrijke 
transportcorridors vanuit een gezamenlijk perspectief, leidt C2C een coöperatieve 
grensoverschrijdende planningbenadering, die resulteert in een strategisch Haven- 
en Transportinfrastructuur Investeringskader voor een belangrijk subdomein van 
het programma voor de periode van 2010-2015. Een geïntegreerd overlegproces 
- met regionale/lokale autoriteiten, havens/droge havens, transportoperators, 
infrastructuurleveranciers in Zuidoost-Engeland, Vlaanderen en RNPDC - zal de 
mogelijkheid bieden om de meest dringende acties te bepalen die vereist zijn om alle 
landen te laten meegenieten in termen van logistieke vooruitgang en samenhangende 
planning. 
Om de eerste stappen van een langdurig proces te versnellen, voorziet C2C enkele 
kleinschalige investeringen en technische studies om kritieke en onmiddellijke 
transportblokkeringen in het gebied in kwestie aan te pakken.

Partnerschap (8): South East England Development Agency (UK), 
Dover Harbour Board (UK) ; Chambre de Commerce et d’Industrie de Calais 
(FR) ; Haven Oostende Autonoom Gemeentebedrijf (BE) ; Portsmouth 
Commercial Port (UK) ; Port of Zeebrugge (BE) ; Conseil Regional Nord-Pas 
de Calais (FR) ; Provincie West-Vlaanderen (BE)
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n Milieu

n Presentatie van de projecten

Gezien de toenemende aandacht voor het milieu op Europees en 
mondiaal niveau is het niet meer dan logisch dat dit onderwerp ook in 
het 2 Zeeën-programma een belangrijke rol speelt. Het mariene milieu 
is voor alle kustregio’s van belang en vraagt speciale aandacht. Daarom 
is de geringe interesse  voor deze prioriteit van potentiële actoren in het 
programmagebied opmerkelijk.

Na 3 projectoproepen zijn er 7 projecten goedgekeurd (samen goed voor 
een budget van E 20.081.619, waarvan E 9.924.305 EFRO). Er zijn sinds 
de start van het programma slechts 8 projecten ingediend. Wel zijn de 
kwaliteit en relevantie van de inzendingen goed, wat wel blijkt uit het feit 
dat 7 van de 8 projecten zijn goedgekeurd. In totaal zijn er 30 partners 
bij de projecten betrokken.

Aangezien de uitdagingen op dit gebied talrijk zijn en zich doorgaans 
goed lenen voor een grensoverschrijdende aanpak, is het belangrijk dat 
deze prioriteit bij toekomstige projectoproepen meer aandacht krijgt. 
Dit kan door preciezer aan te geven naar wat voor soort actoren en 
onderwerpen het programma op zoek is.

8

Prioriteit 2 

Prioriteit 2 Doelstelling a De ontwikkeling bevorderen en verbeteren van activiteiten inzake geïntegreerd beheer van 
kustgebieden, maritieme rijkdommen en estuaria

C-SCOPE
Combining sea and coastal planning in Europe 

Hoofdpartner: Province of West Flanders (BE)

Plaats van de activiteiten: Dorset (UK), Brugge (BE)

Duur: 42 maanden (01/07/08 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 1.975.270,96

EFRO (in %): E 987.633,47 (50%)

Samenvatting: C-SCOPE is een uniek project dat alle maritieme sectoren betrekt. 
Het realiseren ervan vanuit een ‘bottom-up’ benadering zal inspireren tot een 
goed beheer en verantwoordelijkheidszin voor de kust en tot ‘ownership’ van de 
projectresultaten, wat zal resulteren in minder conflicten en meer opportuniteiten 
voor de verschillende sectoren.

Er zijn drie elementen in C-SCOPE, die samen een alomvattend plan en een 
informatiebron zullen vormen ter ondersteuning van een duurzaam kustbeheer.
1. Er zal een kader opgezet worden voor het integreren van planning op land en op 
zee door het ontwikkelen van mariene plannen op verschillende ruimtelijke schalen, 
in nauw overleg met de belanghebbende beheerders.
2. Een innovatief en uniek planningsinstrument zal ontwikkeld worden, dat de 
besluitvorming zal informeren en het realiseren van een duurzame kusteconomie en 
kwalitatief kustmilieu zal bevorderen.
3. C-Scope zal een interactief informatie-instrument ontwikkelen dat een rijkdom aan 
kustinformatie vrij toegankelijkheid zal maken, en dat zal aanzetten tot een duurzaam 
gebruik van de kust. We plannen ook het plaatsen van een reeks hightech interactieve 
informatiepunten langs de kust.

Partnerschap (2): Provincie West-Vlaanderen (BE), Dorset County 
Council (UK)
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Prioriteit 2 Doelstelling b Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke, technologische en menselijke risico’s te vermijden 
en te verhelpen, en om de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren

CLEANTECH
2-Seas Technology Centre for Clean Environment

Hoofdpartner: Université du Littoral Côte d’Opale (FR)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Somme (FR), Kent (UK), Delft en Westland 
(NL)

Duur: 35 maanden (01/07/09 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 1,788,807

EFRO (in %): E 894,403 (50%)

Samenvatting: De partners zullen werken aan de rol die stikstofoxide, stikstofdioxide, 
zwaveldioxide en zwaveltrioxide spelen in de vervuiling van de atmosfeer. 
Voortbouwend op voorheen ontwikkelde methodes en hulpmiddelen en dankzij de 
samenwerking tussen verschillende onderzoekslaboratoria met complementaire 
kennis, zal het partnerschap modellen ontwikkelen die zullen toelaten dat deze 
resultaten worden gevalideerd. Een gedetailleerde kennis van de betrokken chemische 
reacties, te beginnen met de identificatie van reactiegroepen en het modelleren van 
de kinetische en energetische reacties, zal de omstandigeden optimaliseren en tot 
de ontwikkeling leiden van een proefinstallatie. Het doel van CleanTech is te helpen 
bij de afbouw van de uitstoot van luchtvervuilers in het grensoverschrijdend gebied. 
Grensoverschrijdende samenwerking zal de noodzakelijke interregionale aspecten 
toelaten die nodig zijn om volledige kennis van de impact van luchtvervuilers op de 
bevolking en het milieu te verwerven, aangezien deze contaminanten een gebied 
kunnen aantasten groter dan 100 km vanaf de bron van de uitstoot.

Partnerschap (4): Université du Littoral Côte d’Opale (FR), 
University of Kent (UK), CNRS Direction Régionale du Nord - Pas de Calais 
et Picardie (FR), Technische Universiteit Delft (NL)

Prioriteit 2 Doelstelling b Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke, technologische en menselijke risico’s te vermijden 
en te verhelpen, en om de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren

Multi-For
Management of Multifunctional Forests 

Hoofdpartner: Centre Régional de la Propriété Forestière Nord Pas De Calais 
Picardie (FR)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Pas de Calais (FR), Somme (FR), Aisne (FR), 
Oise (FR), Kent (UK), Essex (UK), East Sussex (UK), Hampshire (UK), Devon (UK), 
Cornwall and Isles of Scilly (UK), Dorset (UK), West Sussex (UK), Cambridgeshire 
(UK), Surrey (UK), Wiltshire (UK) 

Duur: 47 maanden (01/07/08 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 2,491,872

EFRO (in %): E 1,242,197 (49,85%)

Samenvatting: De projectpartners hebben de volgende gemeenschappelijke 
uitdagingen geformuleerd: wat kan er gedaan worden om de multifunctionele rol 
van bossen te versterken op een manier dat het overeekomt met de verwachten van 
de samenleving, dat het tegemoet kan komen aan de nood voor een langetermijn 
planning in het beheer van ecosystemen in bossen en dat het rekening  houdt met de 
snel evoluerende eisen en bedreigingen van deze ecosystemen.                                                                                                              

Het project zal werken aan de volgende gemeenschappelijke 
grensoverschrijdende doelstellingen: 
1. het bestuderen van de verschillende componenten van ecosystemen en het 
verbeteren van de kennis van de impact van de globale milieuveranderingen op hen,
2. het verzoenen van de economische vraag naar de productie van duurzaam hout 
en houtbrandstof met de nood aan het beschermen van de habitats in bossen en de 
soorten die een belangrijke ecologische en sociale functie hebben,
3. het aanpassen en optimaliseren van duurzaam bosbeheer door gecombineerd 
experimenteel en voorbeeldwerk op het terreid dat zal bijdragen tot de bewustwording 
onder eigenaars van bossen, beheerders, andere aandeelhouders en ‘gebruikers’ van 
bossen inclusief het grote publiek.

Partnerschap (8): Centre Régional de la Propriété Forestière 
Nord Pas De Calais Picardie(FR), Kent County Council (UK), High 
Weald AONB Unit (East Sussex County Council) (UK), Forestry Commission 
Research Agency (UK), Essex County Council (UK), PEFC Nord Picardie 
(FR), Communauté de Communes du Val de Canche et d’Authie (FR), Office 
national des forêts (FR)
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Prioriteit 2 Doelstelling d Beschermen, versterken en beheren van natuur en landschap, waaronder het natuurlijk 
erfgoed, en de relatie tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden

ATC
Accessing the Countryside

Hoofdpartner: Provinvie West-Vlaanderen (BE)

Plaats van de activiteiten: East Sussex (UK), Veurne (BE), Oostende (BE), Brugge 
(BE), Ieper (BE), Diksmuide (BE), Tielt (BE), Roeselare (BE), Kortrijk (BE)

Duur: 51 maanden (01/03/08 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 4,567,155

EFRO (in %): E 2,170,815 (47,53%)

Samenvatting: In het project Accessing the Countryside komen partners uit 
Engeland en Vlaanderen bij elkaar om
1. samen de toegang tot het platteland te verbeteren voor plaatselijke 
gemeenschappen, toeristen en niet-traditionele gebruikers.
2. biodiversiteit te behouden en te verbeteren, met inbegrip van habitats aan de 
kust.
Het doel van het project is de implementatie van een evenwichtige benadering 
van duurzame ontwikkeling die is gericht op de verbetering en ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en netwerken van paden om de toegankelijkheid voor iedereen 
te verbeteren, en tegelijkertijd onze natuurlijke omgeving te beschermen, inclusief de 
kwetsbare kustgebieden. Dit wordt bereikt door middel van een reeks studies, controles 
en publieke raadpleging, waarbij duidelijk zal worden hoe duurzame verbeteringen 
van de toegankelijkheid kunnen worden gerealiseerd voor alle gebruikersgroepen, 
inclusief landelijke gemeenschappen, toeristen en nieuwe gebruikers. Ook worden er 
‘goede voorbeelden’ ontwikkeld en deze worden ook op de projectwebsite beschikbaar 
gesteld voor het publiek en andere organisaties.
Voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving in de regio zal het partnerschap 
nauw samenwerken met de plaatselijke gemeenschap, vrijwilligersgroepen en 
organisaties om de plaatselijke bevolking aan te moedigen om deel te nemen aan 
en zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het beheer, onderhoud en de 
bescherming van plattelandsgebieden.

Partnerschap (4): Provincie West-Vlaanderen (BE), Westtoer a.p.b 
(BE), Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw (BE), East Sussex 
County Council (UK)

Prioriteit 2 Doelstelling d Beschermen, versterken en beheren van natuur en landschap, waaronder het natuurlijk 
erfgoed, en de relatie tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden

ARCH
Assessing Changes to Regional Habitats 

Hoofdpartner: Kent County Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Nord (FR), Kent (UK), Medway 
(UK) 

Duur: 30 maanden (01/07/09 tot 30/01/12)

Totaal Budget: E 2,459,210

EFRO (in %): E 1,229,605 (50%)

Samenvatting: ARCH wil de manier waarop belangrijke organismen in habitats in 
stand gehouden worden verbeteren, verder herstellen en uitbreiden in Kent en Nord 
Pas de Calais. Dit zal worden uitgevoerd door het delen van informatie en gezamenlijk 
ontwikkelen van methodes om de toestand van deze habitats en organismen te 
beoordelen en het verbeteren van de manier waarop ze in kaart gebracht zijn door 
vernieuwende technieken aan te wenden om hun langetermijn toezicht en behoud 
af te stemmen op de Göteborg doelstellingen en zo een halt te roepen aan het 
verlies van biodiversiteit doorheen Europa. Er zal een systeem ontwikkeld worden op 
verschillende niveaus voor het verzamelen, opslaan en analyseren van de gegevens 
van de habitat en hulpmiddelen om deze informatie te beheren over organismen 
zullen worden gedeeld.

Het project zal:
1. verzekeren dat basis biologische gegevens over de uitgestrektheid en verspreiding 
van belangrijke habitats overeenstemt met nationale en Europese doelstelling in 
termen van bescherming van biodiversiteit in Kent en NPdC.
2. verstrekken van accurate informatie omtrent biodiversiteit en ontwikkelen van 
hulpmiddelen die een positieve invloed hebben op ruimtelijke ordening, het verbeteren 
van de kennis en engagement omtrent het behoud van biodiversiteit en bijdragen tot 
de connectiviteit doorheen Kent en NPdC. 
3. verkennen van de haalbaarheid om vernieuwende hulpmiddelen en technieken aan 
te wenden om het langetermijncontrole te verzekeren in Kent en NPdC.

Partnerschap (3): Kent County Council (UK), Conseil Régional Nord 
Pas de Calais (FR), Centre régional de phytosociologie agrée conservatoire 
botanique national de Bailleul (FR)
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Prioriteit 2 Doelstelling d Beschermen, versterken en beheren van natuur en landschap, waaronder het natuurlijk 
erfgoed, en de relatie tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden

URBAN HABITATS
Urban habitats

Hoofdpartner: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (NL)

Plaats van de activiteiten: Essex (UK), Southend-on-sea (UK), Thurrock (UK), 
Oostende (BE), Gent (BE), Groot-Rijnmond (NL)

Duur: 35 maanden (01/07/09 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 5.008.115,65

EFRO (in %): E 2.504.057,82 (50%)

Samenvatting: De Urban Habitats partners zullen gezamenlijk op maat gemaakte 
maatregelen ontwerpen voor het verbeteren van de kwaliteit van elkaars Urban 
Habitat gebied en/of het verbeteren van de toegankelijkheid voor het publiek. 
De partners zullen gezamenlijk methodes ontwikkelen voor het vergroten van het 
publiek bewustzijn en betrokkenheid in stedelijke natuurgebieden, inclusief op 
maat gemaakte publieke bewustzijnscampagnes voor de individuele partners en 
een educatie pakket. Deze worden lokaal geïmplementeerd, om zo het bewustzijn 
van de lokale gemeenschappen over de stedelijke natuurgebieden, hun belang voor 
natuur en het beschermen van biodiversiteit en hun duurzame gebruik, te vergroten. 
Het hoofddoel van Urban Habitats is het verbeteren van de toegankelijkheid en 
kwaliteit van stedelijke natuurlijke ruimtes en het vergroten van het bewustzijn 
en betrokkenheid bij stedelijke natuur door het publiek door grensoverschrijdende 
samenwerking. 
De resultaten en bevindingen van Urban Habitats worden actief verspreid aan 
professionals in natuurmanagement, beleidsmakers en politici in de 2 Zeeën regio, 
om zo de grensoverschrijdende impact van het project te maximaliseren.

Partnerschap (4): Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (NL), Vlaamse Land Maatschappij (BE), Royal Society 
for the Protection of Birds (UK), Southend-on-sea Borough Council (UK)

Prioriteit 2 Doelstelling e Goede praktijken bevorderen bij het beheer van water, rijkdommen en afval, en een 
duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen

SISCo
Solutions for Implementing Sustainable Construction:

the Sustainable Purchasing and Planning Centre

Hoofdpartner: The Environment Centre (UK)

Plaats van de activiteiten: Brighton and Hove (UK), West Sussex (UK), Portsmouth 
(UK), Hampshire (UK), Isle of Wight (UK), Southampton (UK), West-Noord-Brabant 
(NL), Groot-Rijnmond (NL), Turnhout (BE)

Duur: 48 maanden (01/01/08 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 1.975.270,96

EFRO (in %): E 987.633,47 (50%)

Samenvatting: SISCo is gericht op het overbruggen van barrières voor het implementeren 
van beleid omtrent duurzame ontwikkeling door het integreren van duurzaamheid (sociale, 
economische en milieukundige aspecten) in het planningsproces van de lokale en regionale 
overheid. Het project is voornamelijk gericht op de bouwsector en zal de toepassing en gebruik 
van energie efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen vergroten en daarnaast meer duurzaam 
materiaalgebruik stimuleren. SISCo zal de actoren betrokken bij het planningsproces bij elkaar 
brengen om kennis uit te wisselen omtrent duurzame ontwikkelingen. Een grensoverschrijdend 
expertisenetwerk, het ‘Duurzame Inkoop en Plannings Centrum’ (Activiteit 1) zal opgezet worden 
en een serie trainingen en congressen (Activiteit 2) zal georganiseerd worden. In SISCo zal het 
uitwisselen van goede voorbeelden, ervaringen en kennis binnen multi-disciplinaire teams in 
de grensoverschrijdende regio centraal staan. (Activiteit 3) Het Duurzame Inkoop en Plannings 
Centrum zal de beschikbare kennis en ervaringen bij de grensoverschrijdende partners in kaart 
brengen en zal als forum dienen ter ondersteuning van lokale en regionale beleidsplanners, 
ontwikkelaars, architecten en leveranciers. Zij zullen profiteren van de kennisuitwisseling 
tussen collega’s welke putten uit grensoverschrijdende ervaringen en gericht is op toegepaste 
manieren om duurzame principes te integreren in het planningsproces. Gespecialiseerde 
training zal worden aangeboden over innovatieve hernieuwbare technieken en methoden 
voor duurzaam materiaalgebruik. Gedurende het project SISCo zullen waardevolle lessen 
getrokken en verspreid worden onder de lokale en regionale overheden in Europa en over hoe 
duurzaamheid beter geïntegreerd kan worden in het planningsproces.

Partnerschap (5): The Environment Centre (UK), Brabant 
Environmental Federation (NL), DCMR Environmental Protection Agency 
(NL), Municipality of Schiedam (NL), SPK (BE)
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Prioriteit 3 
n Verbetering van de leefbaarheid

De grensoverschrijdende programma’s zijn sterk lokaal verankerd. Het 
2 Zeeën-programma vormt hierop geen uitzondering. Niet alleen wordt 
binnen het kader van deze prioriteit gestreefd naar het versterken van 
de identiteit en het regionaal bewustzijn in het gebied op basis van het 
gemeenschappelijk erfgoed, maar ook naar het creëren van een goede 
leefomgeving voor alle bevolkingsgroepen in het gebied.

Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van de Lissabon- en Göteborg-
strategie.

De 6 goedgekeurde projecten (in totaal goed voor E 22.243.790, 
waarvan E 10.809.786 EFRO) leveren ieder op hun manier een bijdrage 
aan de leefbaarheid in het gebied. Er is sprake van een krachtige lokale 
en regionale input omdat er niet minder dan 66 partners deelnemen aan 
de acties.

n Presentatie van de projecten

Prioriteit 3 Doelstelling a Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende 
groepen in de maatschappij

ACCES
Achieving Community Champions

and Enhancing Social Capital for Disadvantaged Communities

Hoofdpartner: Medway Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Medway (UK)

Duur: 36 maanden (01/11/07 tot 31/10/11)

Totaal Budget: E 1.019.912,60

EFRO (in %): E 509.947,33 (50%)

Samenvatting: Het voornaamste doel van ACCESS is om een programma van 
grensoverschrijdende acties op te zetten om de leefkwaliteit en tewerkstelling 
van jonge mensen uit achtergestelde buurten in Medway en groot Duinkerke te 
verbeteren.

ACCESS zal deze jonge mensen versterken door de volgende doelstellingen 
te realiseren: 
1. Inwoners en voornamelijk jonge mensen betrekken in de stadsvernieuwing en 
‘burgerschap in actie’ activiteiten, hun kennis over locale vernieuwing ontwikkelen. 
2. Een grensoverschrijdend programma rond mentoring en ouderschapsvaardigheden 
voor jonge ouders opzetten door beroep te doen op de ervaring van ervaren ouders.
3. Jonge mensen in staat stellen hun gemeenschapsprojecten te definiëren en te 
ontwikkelen die hun buurt zullen verbeteren. 
4. Jonge mensen in staat stellen door grensoverschrijdende lessen in artistieke en 
culturele expressie, persoonlijke ontwikkeling en sport, hun waardevolle werkervaring, 
training en kwalificaties te verwerven.

Een van de innovaties van dit project zal de intergenerationele dimensie zijn. 
Oudere bewoners zullen in contact komen met jongere mensen in elk van de 
projectactiviteiten.

Partnerschap (5): Medway Council (UK), Communaute Urbaine de 
Dunkerque (FR), Maison de quartier de Soubise (FR), Church in society 
(UK), New Art Centre (UK)
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Prioriteit 3 Doelstelling a Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende 
groepen in de maatschappij

TSE
Tackling Social Exclusion - by examining, testing,

and improving service quality 

Hoofdpartner: Southampton City Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Southampton (UK), Gent (BE), Groot-Rijnmond (NL) 

Duur: 36 maanden (01/01/09 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 2,310,100.32

EFRO (in %): E 1,154,150 (49,96%)

Samenvatting: Dit project brengt drie stedelijke gebieden samen onder het 2 
Seas  programma  om  vernieuwende methodes voor verbeterde sociale integratie te 
onderzoeken, ontwikkelen en te testen.
Het project is een partnership tussen de locale overheden van Southampton City 
Council, Stad Gent en Stad Rotterdam.

Deze locale overheden zullen samenwerken om de volgende doelstellingen 
te bewerkstelligen:                                                                                                                
1. het bepalen van de meest belangrijke factoren in sociale integratie,
2. het samenbrengen van vakmensen die betrokken zijn bij het bestrijden van sociale 
uitsluiting, zowel direct als indirect.                                                                               
3. het testen van vernieuwende methodes om de integratie, van diegenen die door 
uitsluiting bedreigd worden in de betreffende gebieden, te verbeteren.  

Het project heeft tot doel om de gemeenschappelijke problemen, geïdentificieerd 
door de partners, op te lossen, de algemene dienstverlening te verbeteren en het 
registreren van  succescolle projecten en beleidsmaatregelingen die overdraagbaar 
zijn naar de rest van het 2 Zeeën gebied. Partnerschap (3): Southampton City Council (UK), Stadsbestuur 

Gent (BE), Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam (NL)

Prioriteit 3 Doelstelling a Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende 
groepen in de maatschappij 

AIMER
Achieving the Integration of Migrant communities

and Ethnic Residents

Hoofdpartner: Medway Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Medway (UK), Essex (UK), Oostende (BE)

Duur: 43 maanden (01/11/08 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 2,476,394

EFRO (in %): E 1,233,899 (49,83%)

Samenvatting: Dit partnerschap zal 3 overkoepelende activiteiten uitvoeren met 
het oog op een betere integratie van etnische minderheden. Daartoe zullen good 
practices uitgewisseld en nieuwe lokale acties gemeenschappelijk uitgevoerd moeten 
worden.

Die 3 activiteiten zijn:
1. Opvang/Integratie; 2. Bemiddeling; 3. Capaciteitsopbouw.
De 1e activiteit onderzoekt de bestaande methodes om nieuwe migranten op 
te vangen en te integreren. De 2e activiteit concentreert zich op juridische en 
culturele bemiddeling. Voor de 3e activiteit richten de partners met de migranten 
gemeenschapsorganisaties op over de grenzen heen.                                                                                                                              
De partners onderzoeken hoe organisaties de dialoog kunnen aangaan met lokale 
overheden. Het doel van AIMER is een methode aanreiken om lokale gebieden in het 
grensoverschrijdende gebied bij te staan om de integratie van etnische minderheden 
te bevorderen.

Partnerschap (6): Medway Council (UK), The Community and Voluntary 
Forum: Eastern Region (COVER) (UK), Essex County Council (UK), Advice 
for Life (UK), C.E.F.I.R. (FR), Sociale Dienst voor Vreemdelingen (BE)
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Prioriteit 3 Doelstelling d Bevordering, opwaardering en behoud van het collectieve erfgoed en culturele goederen, 
evenals de ontwikkeling van de creativiteit en design en samenwerking tussen de media

HMS
Heritage and Maritime Memories in the 2 Seas Region 

Hoofdpartner: Medway Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Nord (FR), Pas de Calais (FR), Somme (FR), Medway 
(UK), Kent (UK), Norfolk (UK), Essex (UK), Suffolk (UK), Brugge (BE), Oostende (BE), 
Veurne (BE), Overig Zeeland (NL), Zeeuws-Vlaanderen (NL) 

Duur: 47 maanden (01/01/08 tot 31/12/11)

Totaal Budget: E 10,316,549.50

EFRO (in %): E 4,851,373.02 (47,03%)

Samenvatting: Het gaat om een uniek project, omdat het maritieme 
erfgoedorganisaties uit de vier landen van de 2 Zeeënregio samenbrengt en 
daarmee het hele programmagebied van het 2 Zeeënprogramma bestrijkt. Samen 
vormen de partners een hecht, divers en complementair netwerk van maritieme 
erfgoedorganisaties, gaande van lokale overheden, musea en attracties tot 
kleinschalige organisaties die met vrijwilligers werken, die vaak zwakker staan op het 
gebied van grensoverschrijdende samenwerking. De vele uiteenlopende activiteiten 
in dit project zullen het maritieme erfgoed en toerisme stimuleren. De heropleving 
van deze belangrijke sector dankzij het gemeenschappelijke grensoverschrijdende 
karakter van hun identiteit en erfgoed zal bijdragen aan de groei en competitiviteit 
van het 2 Zeeën gebied.

Partnerschap (30): Medway Council (UK), Chatham Historic Dockyard Trust (VK), Gravesham Borough Council (VK), Thanet District Council (VK), LV95-The 
Lightship Project (VK), Canterbury City Council (VK), Norfolk County Council (VK), Provincie West-Vlaanderen (BE),  Stad Oostende (BE), Stad Blankenberge (BE), 
Gemeentebestuur Knokke-Heist (BE), Gemeentebestuur Koksijde (BE), AGB Nieuwpoort (BE), Vzw Zeilschip Mercator (BE), Openbare Vervoersmaatschappij De 
Lijn (BE), Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (BE), Syndicat Mixte de la Côte d’OPale (FR), Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine 
Maritimes (FR), Ville de Cayeux-sur-Mer (FR), Association du Souvenir des Marins (FR), Ville de Gravelines (FR), SIVOM de l’Aa (FR), Communauté Urbaine de 
Dunkerque (FR), Ville du Touquet Paris Plage (FR), Mairie d’Etaples sur mer (FR), Ville de Boulogne-sur-Mer (FR), Musée Portuaire (FR), Zeeuws maritiem muZEEum 
(NL), Gemeente Vlissingen (NL), Gemeente Sluis (NL)

Prioriteit 3 Doelstelling b Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan de bevolking, inclusief mobiliteit en 
gezondheidsvoorzieningen

CBOOPSD
Cross Border Observatory to Optimise Public Service Delivery 

Hoofdpartner: Kent County Council (UK)

Plaats van de activiteiten: Pas de Calais (FR), Kent (UK) 

Duur: 36 maanden (15/10/08 tot 30/09/11)

Totaal Budget: E 4.479.869

EFRO (in %): E 2.239.934,50 (50%)

Samenvatting: Het project wil een grensoverschrijdend model opzetten, evalueren 
en promoten dat technieken rond klantenprofielen zal aanwenden om de publieke 
dienstverlening in alle sectoren van de maatschappij te verbeteren aan beide kanten 
van het Kanaal. Een beter inzicht in de noden van klanten zal verkregen worden door 
het ontwikkelen en toepassen van specifieke hulpmiddelen die klanten uit Pas de 
Calais en Kent zullen onderbrengen in gezamenlijke groepen, en zo een beeld kunnen 
vormen van de eisen die klanten hebben bij een reeks publieke diensten verleend aan 
beide kanten van het Kanaal.   
Deze informatie zal dan worden aangewend om een kader te ontwikkelen voor 
dienstenverstrekking, dat zal aantonen hoe diensten kunnen afgestemd worden 
op de noden van elke specifieke groep en zo het gebruik van deze diensten en de 
klantentevredenheid verbeteren.

Partnerschap (18): Kent County Council (UK), Conseil général du 
Pas de Calais (FR), Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région 
de Saint-Omer (FR), Communauté d’Agglomération de Saint-Omer (FR), 
Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues (FR), Swale 
Borough Council (UK), Canterbury City Council (UK), Gravesham Borough 
Council (UK), Thanet District Council (UK), Tunbridge Wells Borough Council 
(UK), Dover District Council (UK), Tonbridge and Malling Borough Council 
(UK), Ashford Borough Council (UK), Dartford Borough Council (UK), 
Medway Council (UK), Shepway District Council (UK), Maidstone Borough 
Council (UK), Sevenoaks District Council (UK)
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Prioriteit 3 Doelstelling d Bevordering, opwaardering en behoud van het collectieve erfgoed en culturele goederen, 
evenals de ontwikkeling van de creativiteit en design en samenwerking tussen de media

Traditional Maritime Skills
Preserving traditional boatbuilding skills

and sing their potential for strengthening competitiveness
and employment of the 2 Seas area

Hoofdpartner: ROC Zeeland / Maritiem Instituut De Ruyter (NL)

Plaats van de activiteiten: Cornwall and Isles of Scilly (UK), Oostende (BE), Overig 
Zeeland (NL)

Duur: 56 maanden (30/10/07 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 2,774,462

EFRO (in %): E 1,386,954 (49,99%)

Samenvatting: Het grensoverschrijdende partnerschap zal in het 2 Zeeën 
programmagebied samenwerken om voor langere termijn de traditionele 
scheepsbouwvaardigheden te behouden, de vaardigheden te verzamelen en vast te 
leggen, het gebruik in traditionele en moderne scheepsbouw te promoten en het 
aantal mensen toe te  laten nemen dat een opleiding of carrière in de scheepsbouw 
ambieert. 
De partners zullen gezamenlijk in de vier landen van het 2 Zeeën programmagebied 
de traditionele scheepsbouwvaardigheden, die de laatste experts beheersen, 
vastleggen door gebruik te maken van een standaard beschrijvingsmethode om 
brede verspreiding van de resultaten te waarborgen. De partners zullen een 
grensoverschrijdend promotiesprogramma opstellen om het potentieel van traditionele 
scheepsbouwvaardigheden aan te bevelen zowel bij belanghebbenden in de 
maritieme economie als bij het onderwijs om nieuwe arbeiders aan te trekken in deze 
sector. Eveneens zullen de partners een opzet maken voor een trainingsprogramma 
voor traditionele scheepsbouwvaardigheden, te gebruiken en op maat te maken door 
beroepsopleidingen en scheepsbouwondernemingen in het 2 Zeeën gebied.

Partnerschap (4): ROC Zeeland / Maritiem Instituut De Ruyter 
(NL), Provincie Zeeland (NL), Maritieme Site Oostende vzw (BE), Cornwall 
Marine Network Ltd (UK)
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Prioriteit 4 Doelstelling a De ontwikkeling van problemen van gemeenschappelijk belang, met name die die een 
duidelijke maritieme grensoverschrijdende dimensie hebben

A2S
Archaeological Atlas of the 2 Seas

Hoofdpartner: ADRAMAR (FR)

Plaats van de activiteiten: Ille et Vilaine (FR), Southampton (UK), Oostende (BE)

Duur: 56 maanden (30/10/07 tot 30/06/12)

Totaal Budget: E 2,774,462

EFRO (in %): E 1,386,954 (49,99%)

Samenvatting: Het Archeologisch Atlasproject van de 2 Zeeën zal Franse, Engelse 
en Vlaamse gegevens bundelen om een exhaustief archeologisch onderwater 
landschap te reconstrueren, met inbegrip van gekende wrakkenlocaties, gegevens 
over contextuele en regelgeving.
Na verloop van deze inventariserende fase, kan het projectteam belangwekkende 
zones selecteren, verspreid voor de kusten van de respectieve partnerlanden om te 
onderwerpen aan een reeks van gespecialiseerde onderzoeken. Een internationale 
ploeg zal opgericht worden gedurende de campagnes op het terrein om in de kennis 
en kunde van de partners te delen.
Deze informatie zal gestructureerd worden in een databank gelinkt naar een GIS 
systeem, dat ook zal opgezet worden gedurende het project en online gezet. Deze zal 
toegankelijk zijn voor de betrokken partners, maar ook voor de verantwoordelijken 
van ruimtelijke ordening, die meer en meer werken op zee ondernemen (extractie 
van mariene aggregaten, plaatsing van windmolenparken, restauratie van het milieu, 
beheer van schadelijke wrakken, ...), voor onderzoekers, studenten en het grote 
publiek

Partnerschap (3): ADRAMAR (FR), Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (BE), Hampshire and Wight Trust for Maritime Archaeology (UK)

Vanwege de iets afwijkende aard van deze prioriteit (een gezamenlijke 
prioriteit van twee grensoverschrijdende programma’s) werd deze iets 
later opengesteld dan de thematische prioriteiten. 
Tot nu toe heeft slechts één project zich aan dit avontuur gewaagd. 
Maar wel met het gewenste resultaat: dit project (met een budget van 
E 2.774.462, waarvan  E 1.386.954 EFRO) werd zowel door het Frans-
Engelse Kanaalprogramma als het 2 Zeeën-programma goed ontvangen. 
Aan het project doen 3 partners mee. Het omvat het maritieme gebied 
vanaf het zuiden van de Noordzee tot het zuiden van het Kanaal.

n Presentatie van de projecten
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Secrétariat Technique Conjoint
Joint Technical Secretariat

Gemeenschappelijk
Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën
Les Arcuriales

45/D, rue de Tournai - 5° étage
F-59000 Lille - France

T : +33 (0)3 20 21 84 80
F : +33 (0)3 20 21 84 98

Tim CAULFIELD 
Projectcoördinator

T : +33 (0)3 20 21 84 83
t.caulfield@interreg4a-2mers.eu

Davide BERGANTIN 
Financieel Coördinator
T : +33 (0)3 20 21 84 82

d.bergantin@interreg4a-2mers.eu

Benoit ESMANNE 
Projectmedewerker

T : +33 (0)3 20 21 84 87
b.esmanne@interreg4a-2mers.eu

Astrid VLIEBERGH 
Projectmedewerker

T : +33 (0)3 20 21 84 88
a.vliebergh@interreg4a-2mers.eu

Marianne DENOEU 
Financieel medewerker 

T : +33 (0)3 20 21 84 90
m.denoeu@interreg4a-2mers.eu

Emmanuel NADAUD 
Financieel medewerker 

T : +33 (0)3 20 21 84 89
e.nadaud@interreg4a-2mers.eu

Julie ARNAUD 
Communicatieverantwoordelijke 

T : +33 (0)3 20 21 84 85
j.arnaud@interreg4a-2mers.eu

Christophe PETIT 
IT medewerker 

T : +33 (0)3 20 21 84 86
c.petit@interreg4a-2mers.eu

Nathanaël HOUARD 
Programma-assistent 

T : +33 (0)3 20 21 84 80
n.houard@interreg4a-2mers.eu

Lien MENSAERT 
Project Assistent 

T : +33 (0)3 20 21 84 88
l.mensaert@interreg4a-2mers.eu

Edouard GATINEAU 
Project Assistent 

T : +33 (0)3 20 21 84 88
e.gatineau@interreg4a-2mers.eu

Elodie VILLENEUVE 
Financieel Assistent 

T : +33 (0)3 20 21 84 91
e.villeneuve@interreg4a-2mers.eu

Gemeenschappelijk 
Technisch

Secretariaat

Véronique WEYLAND-AMMEUX
Programma Directeur

T : +33 (0)3 20 21 84 80
v.weyland-ammeux@interreg4a-2mers.eu

n Jaarlijks
evenement

“Ontwikkel uw grensoverschrijdende
ambities”
Het INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën Programma organiseert op 19 en 20 november 2009 te 
Oostende een Partnerschapsbeurs toegewijd aan het opzetten van partnerschapsnetwerken 
voor het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsprojecten. Schrijf u in voor 30 oktober via 
de website van het evenement:
http://interreg4a-2mers.eu/cooperationfair/cooperation.php?lang=nl


