
 
 

 

 
Seminarie voor projectpromotoren – 7e Projectoproep 

Terneuzen, 3 December 2010 
10.30 – 16.00 

 
 

Programma 
 
10.30 – 10.45 Welkom  

 

10.45 – 11.15 Introductie van het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma 
Wat is het Interreg IVA 2 Zeeën Programma? Wie kan deelnemen aan een 2 

Zeeën project? Welk soort van projecten kan worden gefinancierd? Wanneer kan 
ik een projectaanvraag indienen? 

 

11.15 – 12.00 Van Projectontwikkeling tot indiening 
Verduidelijking en advies voor elk van de verschillende etappes die plaatsvinden 

tot en met de indiening van een 2 Zeeënproject. 
 

12.00 – 12.15 2 Zeeën Technische Assistentie 

Wat is de rol van het GTS en de territoriale facilitatoren in het 2 Zeeën 
Programma? Wie kan mij helpen bij het vinden van geschikte partners? Bij wie 

kan ik met welk probleem terecht? In welke stadia is het belangrijk een facilitator 
te raadplegen? 

 

12.15 – 13.15 Lunchpauze 
 

13.15 – 13.30 Aanvraagformulier: Activiteitengedeelte 

Welke delen moet ik verplicht invullen? Aan welke punten moet ik extra aandacht  
besteden tijdens het invullen van het Activiteitengedeelte? 

 

13.30 – 15.00 Aanvraagformulier: Financieel gedeelte 
Toelichting bij de verschillende budgetlijnen, subsidiabiliteit van uitgaven, 

eerstelijnscontrole. Kan ik gedeelde kosten, compensatie van kosten of bijdragen 
in nature inbrengen? Waar geef ik de oorsprong van mijn cofinanciering aan?  

 

15.00 – 15.15 Van goedkeuring tot implementatie 
Kort overzicht van de mogelijkheden en formele verplichtingen voor een 

INTERREG IVA 2 Zeeën project. 
 

15.15 – 16.00 Mogelijkheid tot vraagstelling  

 

 

Taal 

Het seminarie zal plaatsvinden in het Nederlands en het Engels. 

Inschrijving 



 
 

 

Gelieve in te schrijven bij j.ensing@zeeland.nl voor vrijdag 26 november 2010.  

Lunch 

Er wordt een lichte lunch aangeboden aan de deelnemers. 
 

Seminarie 

Het wordt aangeraden aan de deelnemers om een leeg aanvraagformulier mee te brengen (te 
downloaden van de website www.interreg4a-2mers.eu na de opening van de 7e projectoproep op 

19/11/2010).  
 

Reis- en verblijfskosten: De verplaatsingskosten worden niet vergoed. 

 
Locatie van het evenement: 

Gemeente Terneuzen 
Stadhuisplein 1 

4531 GZ  Terneuzen 
Nederland 

 

Praktische informatie 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de territoriale facilitatoren in Nederland of 

Vlaanderen. 

Nienke ENSING : j.ensing@zeeland.nl  

Dries DEBRUYNE: dries.debruyne@west-vlaanderen.be  
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