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invullen ?
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Download het hele 
Aanvraagdossier van 
de website van het 
Programma 
(beschikbaar sinds 
19/11/2010)

Download het 
Handboek van het 
Programma

www.interreg4a-2mers.eu

Rubriek  Projectoproep

Aanvraagformulier

http://www.interreg4a-2mers.eu/�
http://www.interreg4a-2mers.eu/�
http://www.interreg4a-2mers.eu/�


 Belangrijk voor projecten in ontwikkeling én 
projecten in uitvoering

Aandachtspunten tijdens de 

ontwikkelingsfase:

• Ontvankelijkheids- en selectiecriteria

• Subsidiabiliteit van de uitgaven

• Richtlijnen voor communicatie en 

promotie

• Nota’s in bijlage

Handboek van het Programma



 Instructies

 Richtlijnen

 Overzicht

 Activiteiten

 Planning

 Indicatoren

 Budget and financiën
 Tabblad van de Leadpartner
 Tabbladen per Partner
 Tabblad voor investeringen (BL6 - optional)
 Algemeen financieel overzicht van het project/partner
 Algemeen financieel overzicht van het project/jaar/budget 

lijn/EFRO bijdrage
 Handtekening

Structuur



 Limiet van 1000 karakters per « cel » om 

printproblemen te vermijden

 Een kleurcode om het invullen te 

vergemakkelijken

 Bij de evaluatie van projecten wordt enkel

rekening gehouden met de informatie in het

Aanvraagformulier

Instructies



 Verdere toelichting per vraag

 Extra hulpmiddel om het 

Aanvraagformulier in te vullen

Richtlijnen



 Bondige informatie

1. Reden voor uw project

2. Waarom het 2 Zeeën programma ?

3. Doelstellingen van uw project

4. Grensoverschrijdende samenwerking

5. Doelgroep

6. Historiek van uw project

7. Doelmatige inzet van middelen

8. Ervaring en relevantie van het

partnerschap

Overzicht



1. Reden voor uw project

 Welk probleem/onderwerp wil u gaan aanpakken ?

 Hoe belangrijk is dit onderwerp voor het gebied, waarom is dit 

noodzakelijk ?

 Welke kansen/mogelijkheden wil u met uw project benutten ?

 Raadpleeg het 2 Zeeën Operationeel Programma



2. Waarom het 2 Zeeën programma ?

 Waarom koos u voor ons Programma om uw project in te dienen?

 Wat is de relevantie van uw project voor 2 Zeeën?

 Wat is de relatie tussen uw project en de prioriteiten en 

doelstellingen van het 2 Zeeën Programma ? 

 Raadpleeg het 2 Zeeën Operationeel Programma om de relatie uit 

te leggen tussen uw project, het onderwerp en de prioriteiten van 

het 2 Zeeën grensoverschrijdend maritiem Programma



3. Doelstellingen van uw project

 Wat wil u met uw project bereiken ?

 Algemene doelstelling: Wat is de voornaamste doelstelling van uw 

project? 

Bijvoorbeeld ‘meer werkgelegenheid creëren voor laaggeschoolde 
jongeren tussen 18 en 25 in de kuststeden’

 Specifieke doelstellingen: zijn nodig om samen met uw partners 

de algemene doelstelling te bereiken

Bijvoorbeeld 1) Opleiding organiseren om vaardigheden te leren
2) Hogere participatiegraad jonge ouders
3) Samenwerking met tewerkstellingsorganisaties 

verbeteren



4. Grensoverschrijdende 
samenwerking

 Waarom moet dit probleem grensoverschrijdend aangepakt 

worden of deze kans grensoverschrijdend worden benut ? 

 Wat is de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking ?

 Hoe zullen de partners precies grensoverschrijdend gaan 

samenwerken ? (Gezamenlijke ontwikkeling/uitvoering/ 

personeelsinzet/financiering van uw project)

 Raadpleeg Belangrijke info Grensoverschrijdende Samenwerking 
op de website van het Programma



5. Doelgroep

Er is een verschil tussen doelgroep en eindbegunstigde:

1. Doelgroep: ondervindt onmiddellijk een positief effect van het 

project

Bijvoorbeeld werkloze jongeren tussen 18 en 25

2. Eindbegunstigde: positief effect op langere termijn en voor een 

grotere groep in de maatschappij of voor een sector in het 

algemeen
Bijvoorbeeld werkgelegenheidsorganisaties, de lokale economie of de 
inwoners van de kuststeden



6. Historiek van uw project

 Is dit een vervolgproject van een eerder project ?

 Indien ja, geef titel van oorspronkelijk project en naam van het 

programma dat dit project financierde.

 Heeft het partnerschap al eerder samengewerkt ?

 Sluit uw project aan bij reeds bestaande initiatieven op 

lokaal/regionaal/nationaal/Europees niveau ? 

 Geef aan wat de meerwaarde is van uw project in vergelijking 

met eerdere of huidige initiatieven op dit vlak !



7. Doelmatige inzet van middelen/ 
Kostefficiëntie

 Kostefficiëntie wordt door de Europese Commissie als volgt 

gedefinieerd: ‘Het feit dat resultaten worden behaald tegen een 

redelijke prijs’

 Geef duidelijk aan dat uw project « waar voor zijn geld » is.

 Som tevens de gevolgen op indien uw project niet door het 

Programma gefinancierd wordt: zou het nog steeds worden 

uitgevoerd? Zouden de resultaten dezelfde zijn? Zouden partners 

nog samenwerken, of is er dan helemaal geen project meer? 

 Zorg er ten allen tijde voor dat de activiteiten en acties 

overeenstemmen met het budget en de verschillende kosten die 

in het project worden voorzien 



8. Ervaring en relevantie van het 
Partnerschap

 Wat is de relevantie van elke partner die deelneemt aan het 

project ?

 Welke ervaringen brengen de partners in het project en wat is 

hun relevantie overeenkomstig het behandelde thema ? 

 Hebben de partners INTERREG ervaring of namen ze al eerder 

deel aan projecten in het kader van territoriale samenwerking ? 

 Hebben partners ervaring als Hoofdpartner/projectpromotor?



Een essentieel onderdeel van uw aanvraag, besteed
hier voldoende aandacht aan!

 Maximaal 3 Activiteiten
+ Project voorbereiding
+ Projectbeheer en coördinatie
+ Communicatie

Activiteiten



 Geef tijdsaanduidingen voor activiteiten en subacties zodat u en 

wij weten wat u wanneer gaat doen in de loop van het project

Planning



 Algemene indicatoren: Geef indien 

mogelijk een richtcijfer of vul 

ja/neen vraag in

 Indicatoren per prioriteit: Vul het 

onderdeel in voor de door u 

gekozen prioriteit

Indicatoren



NIET VERGETEN !

Handtekening



Laatste controle alvorens u alles indient…

Een geldige indiening betekent:

1 volledig ingevuld aanvraagformulier met 

toegestane bijlagen en vertaald in de talen van 

het partnerschap

+ de intentieverklaringen, met handtekeningen 

en correcte bedragen

Deadline: 21 januari 2011, 12:00

• Papieren versie

• Elektronische versie: 

seventhcall@interreg4a-2mers.eu

Checklist

mailto:seventhcall@interreg4a-2mers.eu�


Project niet inbinden en geen plastic 

mapjes gebruiken

Project indienen: enkele tips…



Recto-verso afdrukken



Dank !
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