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Deel 3: Technische Assistentie 
- GTS & Facilitatoren



Territoriale Facilitatoren

Van Project ontwikkeling tot indiening

 Directe link met het Programma, aangezien facilitatoren deel 

uitmaken van de Technische Assistentie van het Programma

 Netwerking en informatie-uitwisseling via wekelijkse 

communicatie en coördinatie vergaderingen (6/jaar)

 Trainingssessies door het Programma rond bepaalde onderwerpen 

(Activiteiten/Budget). 

 Kennis van de goedgekeurde projecten

 Kennis van veelgestelde vragen en veelgemaakte fouten 

kunnen in een vroeg stadium gedetecteerd worden



Facilitatoren Netwerk
7 leden: 3 UK, 2 FR, 1 BE en 1 NL

Oliver Raud
Anita Bungaroo

Michelle Armstrong

Séverine Ernest

Antoine 
Surget

Nienke Ensing

Dries Debruyne



Facilitatoren in Nederland 
en Vlaanderen

Nienke Ensing

Dries Debruyne



Een facilitator contacteren?
Facilitatoren worden best tijdens verschillende stadia van 
project ontwikkeling gecontacteerd zodat zij het
projectvoorstel goed kunnen opvolgen

1) Het Programma en haar prioriteiten voorstellen
2) De zoektocht naar de juiste partners: assistentie bij de 

verfijning van het projectidee en het mee zoeken naar de 
geschikte partners in binnen- en buitenland

3) Een partnermeeting bijwonen
4) Nagaan of activiteiten en budget in overeenstemming zijn en 

correct zijn ingevuld
5) Advies verlenen over de ontvankelijkheidscriteria

Geen redactie van het aanvraagformulier, 
Geen evaluatie van het projectvoorstel, 
Geen project management, …



Gemeenschappelijk Technisch 
Secretariaat (GTS)

Van goedkeuring tot uitvoering van het
project

1) Ontwikkeling van het Programma

2) Tijdens de ontwikkelingsfase van projecten: enkel consultaties
over technische of financiële kwesties

3) Evaluatie van de ingediende projectvoorstellen

4) Opvolging van de goedgekeurde projecten



De ontvankelijkheid van uw 
project: enkele tips …
 Indienen voor de deadline 

 Originele en ondertekende documenten

 Uitstekende Engelse versie

 Alle onderdelen van het Aanvraagformulier correct ingevuld

 Identieke elektronische versie in Excel

 Geen foutmeldingen

 Alle Intentieverklaringen als Bijlagen bij het Aanvraagformulier



De kwaliteit van uw project: 
enkele tips …
 Gezamenlijke ontwikkeling, personeelsinzet, financiering en 

uitvoering van uw project

 Zowel het projectidee als alle activiteiten moeten een duidelijke 

grensoverschrijdende meerwaarde hebben 

 De impact/relevantie van uw project aantonen voor het hele 

Programmagebied 

 Innovatieve activiteiten en concrete resultaten

 Een duidelijke communicatie is een must

 Een adequaat en evenwichtig partnerschap

 Een coherent budget dat project activiteiten en de betrokkenheid 

van alle partners weerspiegelt

 Win-win situatie



Volgende projectoproepen

- 7e Projectoproep (deadline 21 januari 2011)
Kosten subsidiabel van 01/08/2009 tot 30/06/2014

- 8e Projectoproep (deadline 8 juli 2011)
Kosten subsidiabel van 01/02/2010 tot 30/09/2014

- 9e Projectoproep (deadline 20 januari 2012)
Kosten subsidiabel van 01/08/2010 tot 30/09/2014



Contactgegevens facilitatoren
VLAANDEREN: Dries DEBRUYNE | +32 50403373

(dries.debruyne@west-vlaanderen.be)

FRANKRIJK: Antoine SURGET | +33 321219205 
(surget.antoine@cg62.fr)

Séverine ERNEST | +33 321910604
(ernest.severine@cg62.fr)

NEDERLAND: Nienke ENSING | +31 118631096 
(j.ensing@zeeland.nl)

ENGELAND: Anita BUNGAROO | +44 7863813315
(a.bungaroo@interreg4a-2mers.eu) 

Oliver RAUD | +44 7403061037
(o.raud@interreg4a-2mers.eu) 

Michelle ARMSTRONG | +44 7709483445
(m.armstrong@interreg4a-2mers.eu) 
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Het Secretariaat

Les Arcuriales 45

Rue de Tournai 5/D

F-59000 Lille,

Frankrijk

+33 3 20 21 84 80

www.interreg4a-2mers.eu

http://www.interreg4a-2mers.eu/�
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