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:

EFRO bedrag: 12.63M€ voor de periode 2007-2013

Algemeen doel
Door de invoering van een nieuwe regel voor de subsidiabele maritieme gebieden in de
programmaperiode 2007-2013, komt het maritieme gebied tussen Frankrijk, Engeland, Nederland en
Vlaanderen hiervoor in aanmerking en strekt zich uit van het zuiden van de Noordzee tot het zuiden
van het Kanaal.
Om rekening te houden met de diversiteit van dit maritieme gebied en om er zeker van te zijn dat de
thema’s op grensoverschrijdende schaal ontwikkeld konden blijven, besloten de vier lidstaten om dit
grote gebied op te splitsen als onderdeel van twee verschillende operationele programma’s (OP’s), als
beschreven in paragraaf 1.4.
Er werd echter overeengekomen een gemeenschappelijke prioriteit op te zetten die
betrekking heeft op zowel dit operationeel programma als het operationeel programma
van het Kanaal programma tussen Frankrijk en Engeland.
Enkele van de basisprincipes van deze prioriteit zijn :
• De projecten van grensoverschrijdende samenwerking die voorgesteld zijn in het kader van de
gemeenschappelijke prioriteit zijn projecten waarvan de thema’s strategisch moeten zijn
voor het gehele maritieme gebied om de dekking van een uitgebreide geografische
zone te rechtvaardigen;
• Deze samenwerkingsprojecten worden specifiek of cumulatief gekenmerkt door:
1. De ontwikkeling van onderwerpen van gemeenschappelijk belang, met name
diegene die een duidelijke maritieme grensoverschrijdende dimensie hebben
2. De kapitalisatie van goede praktijken die in elk OP worden uitgevoerd;
3. De ontwikkeling van specifieke strategische projecten op voorstel van de
instanties van beide OP’s.
Er moet rekening gehouden worden met de verschillende ervaringsniveaus van de partners:
sommige partners van het Frans-Engelse Kanaal programma hebben geen ervaring in
grensoverschrijdende samenwerking maar willen toch deelnemen aan een project dat het hele
geografische gebied omvat in het kader van de gemeenschappelijke prioriteit, vooral als zij reeds
betrokken waren bij transnationale samenwerking en op voorwaarde dat de inhoud van hun project
goed aansluit op de grensoverschrijdende logica.
In dat geval moet beoordeeld worden in hoeverre deze uitgebreide samenwerking gerechtvaardigd is.

Activiteiten met een duidelijke grensoverschrijdende dimensie moeten voorrang krijgen
en onderscheiden worden van de activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de
transnationale of interregionale samenwerking;
o

Gezien het bestaan van enkele transnationale samenwerkingsprogramma’s die de
deelnemende gebieden geheel of gedeeltelijk beslaan (in het bijzonder transnationale
programma’s voor Noordwest-Europa en het Noordzeegebied), is het essentieel om
mogelijke overlappingen tussen de beide soorten programma’s te vermijden, met name
bij thema’s waar de transnationale benadering meer relevant lijkt te zijn ;

o Hetzelfde geldt voor het interregionale samenwerkingsprogramma INTERREG IVC, voor
zover het samenbrengen van goede praktijken met betrekking tot de tools van
regionale ontwikkeling één van de operationele doelstellingen is van de uitgebreide
geografische zone
De grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten die voorgesteld zijn in het kader van de
gemeenschappelijke prioriteit moeten derhalve hun ‘onderscheid’ aantonen ten aanzien van de
projecten van transnationale en interregionale samenwerking. De grensoverschrijdende dimensie
moet de prioriteit blijven en de projecten moeten voorrang geven aan economische, sociale en
culturele ontwikkeling met het doel om concrete en zichtbare resultaten te boeken op het terrein.
Participatie van deelnemers uit beide in aanmerking komende zones; gezien het
geografische bereik van dit programma is het essentieel om ervoor te zorgen dat de actoren van beide
programma’s betrokken zijn om medefinanciering uit de Gemeenschappelijke Prioriteit te
rechtvaardigen. Concreet betekent dit dat alle projecten ten minste drie partners moeten hebben,
waarvan één afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, één uit het Franse gebied van het Frans-Engelse
Kanaal programma en één van het vasteland dat deel uitmaakt van het 2 Zeeën programma (het
Franse, Vlaamse of Nederlandse deel).

Operationele doelstellingen
1. De grensoverschrijdende samenwerking verbeteren en gezamenlijke acties op touw
zetten over de gemeenschappelijke belangen van de zone, in hoofdzaak die met een
maritiem karakter;
2. De kapitalisatie en het delen van goede praktijken bevorderen en netwerkactiviteiten
opzetten tussen de projecten die in elk OP worden uitgevoerd, met als basis de
strategische thema’s voor het geografisch gebied;
3. Specifieke, strategische projecten ontwikkelen op voorstel van de verantwoordelijke
instanties van de programma’s, die door hen als prioritair worden beschouwd.

Doelgroepen en partnerschap
De doelgroepen voor potentiële begunstigden zijn al diegene die onder de thematische prioriteiten van
de twee operationele programma’s vermeld worden.
Aangezien deze prioriteit deel uitmaakt van twee programma’s, moeten projecten die binnen deze
prioriteit steun aanvragen een partnerschap hebben dat beide programmagebieden omvat. Concreet
betekent dit dat alle projecten tenminste drie partners moeten hebben, waarvan één afkomstig uit het
Verenigd Koninkrijk, één uit het Franse gebied van het Frans-Engels Kanaal programma en één van

het vasteland dat deel uitmaakt van het 2 Zeeën programma (het Franse, Vlaamse of Nederlandse
deel).

Indicatie van activiteiten die ondersteund kunnen worden
Het zwaartepunt van deze gemeenschappelijke prioriteit ligt bij de uitvoering van de volgende
activiteiten tussen beide in aanmerking komende gebieden:
Prioriteit 4: Voorbeelden van samenwerkingsactiviteiten die ondersteund kunnen worden
De grensoverschrijdende samenwerking verbeteren en gezamenlijke acties op touw
zetten over de gemeenschappelijke belangen van de zone, in hoofdzaak die met een
maritiem karakter

- Ontwikkeling van gemeenschappelijke informatiemiddelen en -systemen ten gunste van beide
programma's;
- Actieplannen, programma’s voor opvolging, activiteiten om de bevolking te sensibiliseren, etc. over
de onderwerpen van gemeenschappelijk belang zoals het geïntegreerd beheer van de kustzones en
van de mariene gebieden, de preventie van natuurlijke risico’s, de optimalisering van de maritieme
transportstromen, etc.
De kapitalisatie en het delen van goede praktijken bevorderen en netwerkactiviteiten
opzetten tussen de projecten die in elk OP worden uitgevoerd, met als basis de
strategische thema’s voor het geografisch gebied

- Uitwisseling van ervaringen, onder andere op basis van de resultaten van de grensoverschrijdende
projecten van de voorgaande periode;
- Netwerkactiviteiten die een bestaand partnerschap van één van beide OP’s uitbreiden, of die
indieners van projecten samenbrengen die in elk van de programma’s worden ingediend en die
identieke of gelijkaardige onderwerpen behandelen. Op die manier kunnen behaalde resultaten
worden uitgewisseld ten gunste van het hele gebied.
- Uitwisseling van goede praktijken op het vlak van lokaal beleid voor economische, sociale en
culturele ontwikkeling en met betrekking tot bestuur, methodes, instrumenten, etc.
Specifieke, strategische projecten ontwikkelen op voorstel van de verantwoordelijke
instanties van de programma’s, die door hen als prioritair worden beschouwd

- Organisatie van seminaries gewijd aan de thema’s die aangeduid zijn als strategisch door de
instanties die verantwoordelijk zijn voor beide programma’s, waardoor belangrijke spelers elkaar
kunnen ontmoeten en samen kunnen werken aan projecten die beantwoorden aan de
noden/troeven van het hele gebied.
Te bepalen door de instanties die verantwoordelijk zijn voor beide programma’s.
Alle onderwerpen die onder de thematische prioriteiten van de twee operationele programma’s vallen,
komen in aanmerking. Het Comité van Toezicht kan zo nodig in overleg met de programma instanties
van het OP Frankrijk-Engeland, thema’s aanwijzen die met voorrang worden ondersteund binnen deze
gezamenlijke prioriteit (specifieke strategische projecten).

2. Aandachtspunten :



Het budget dat voorzien is voor de Gemeenschappelijke Prioriteit is beperkt:
12.63M€, wat overeenkomt met 7.56% van het totale EFRO bedrag in het 2 Zeeën
grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma.



Bijgevolg zal bijzondere aandacht besteed worden aan de projecten die in de
Gemeenschappelijke Prioriteit worden ingediend: passen deze projecten in de drie
operationele doelstellingen van de Gemeenschappelijke Prioriteit, stemmen ze
overeen met de “basisprincipes” die beschreven staan in het Operationeel
Programma?
o Gaan de voorgestelde projecten over “strategische maritieme thema’s” die van
belang zijn voor het hele maritieme samenwerkingsgebied zodat de uitbreiding
van het geografisch gebied gerechtvaardigd is?
o

Vertonen de voorgestelde projecten een intrinsieke maritieme dimensie?

o Hebben de voorgestelde projecten een echte grensoverschrijdende dimensie
en zijn ze in die optiek dan ook verschillend van projecten die transnationaal en
interregionaal van aard zijn?
o De projecten worden op een specifieke of cumulatieve manier gekenmerkt door de
ontwikkeling van thema’s die van gemeenschappelijk belang zijn, en in
bijzonder diegene met een grensoverschrijdende maritieme dimensie; de
kapitalisatie van goede praktijken uitgevoerd in elk OP.


De voorgestelde projecten ingediend in de Gemeenschappelijke Prioriteit moeten “redelijk
zijn” wat betreft hun financieel plan (totaal projectbudget en EFRO). Meer zelfs, rekening
houdend met de specifieke eigenschappen van deze projecten moeten de kosten voor
apparatuur en investeringen in deze projecten minimaal zijn.

Om ontvankelijk te zijn, moeten de projecten die in de Gemeenschappelijke Prioriteit zijn
ingediend ten minste bestaan uit één partner uit het Verenigd Koninkrijk, één partner uit
het Franse gebied van het Frans-Engels Kanaal programma en één partner van het
vasteland dat voor 2 Zeeën in aanmerking komt (afkomstig uit het Franse, Vlaamse of
Nederlandse deel van het samenwerkingsgebied).

3. Waar kan u terecht? Wie evalueert de projecten?


Aan projectindieners wordt aangeraden eerst contact op te nemen met een
grensoverschrijdende facilitator van het 2 Zeeën programma alvorens een project in te
dienen. Zo kan nagegaan worden of het project in overeenstemming is met de principes
en operationele doelstellingen van de Gemeenschappelijke Prioriteit. Het is ook mogelijk
een afspraak te maken met het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS) in Lille.



Hou er rekening mee dat het het GTS van het 2 Zeeën programma is dat een technische
evaluatie zal maken van de projecten. Daarom moeten projecten ook gebruik maken van
het aanvraagformulier van het 2 Zeeën programma. Dit aanvraagformulier en bijkomende
regels en richtlijnen die eveneens van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de website van
het 2 Zeeën programma.

De instanties die verantwoordelijk zijn voor het Frans-Engelse Kanaal programma worden eveneens
nauw betrokken bij de ontwikkeling en evaluatie van projecten die in de Gemeenschappelijke Prioriteit
zijn ingediend.
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