
 
 

 

Belangrijke informatie: Strategische Projecten 
 
 

1) Uittreksel uit het Operationeel Programma 2 Zeeën 

 "In aanvulling hierop kunnen de programmaorganen nog strategische grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten aanwijzen. Dit zijn projecten die essentieel zijn voor de realisering van de 
programmadoeleinden en relevant zijn voor het programmagebied in zijn geheel. Deze projecten 
kunnen op verschillende manieren opgezet worden. Het Comité van Toezicht van het programma kan 
thema’s voor deze projecten vaststellen en samenwerkingsverbanden in een open ‘call for proposals’ 
uitnodigen om met voorstellen te komen. De vertegenwoordigers op nationaal en regionaal niveau in 
de programmaorganen kunnen ook kiezen voor een actieve rol in de ontwikkeling van deze projecten 
of een geselecteerde groep van spelers uitnodigen om hieraan deel te nemen.   
 
De exacte specificaties voor deze typen projecten (b.v. met betrekking tot het budget, de 
samenwerking, de inschrijfprocedure en andere vereisten) worden vastgesteld in het 
programmahandboek en kunnen tijdens de duur van het programma aangepast worden.  Voor elk van 
de projecten geldt de basisvoorwaarde dat tenminste één deelnemer afkomstig is van het VK en één 
van het Europese continent (zoals gespecificeerd in paragraaf 3.3.3)." 
 

2) Eigenschappen waaraan strategische projecten moeten voldoen  
 
Het Comité van Toezicht heeft in april 2010 de volgende eigenschappen voor strategische projecten 
goedgekeurd: 


 Ze houden zich bezig met een belangrijk thema: het project pakt een of meer 
gemeenschappelijke problemen aan waarbij sprake is van een sterke samenhang met 
regionaal, nationaal en Europees beleid en met de programmaprioriteiten.  

 Ze genereren effecten die zich in een groot gebied doen gelden: de geografische reikwijdte of 
invloedssfeer van het project omvat een groot gedeelte van het 2 Zeeën-gebied.   

 Ze zijn gericht op de lange termijn en leveren tastbare resultaten op: het project is sterk 
gericht op implementatie en gebruikt huidige en eerder opgedane ervaringen om in de 
toekomst tot betere oplossingen te komen.   

 Ze hebben een duidelijke maritieme dimensie: er wordt duidelijk toegelicht op welke manier 
de twee zeeën een belemmering kunnen vormen maar tevens een opportuniteit kunnen zijn 
voor de ontwikkeling van het project.  

 Ze betrekken de belangrijkste actoren: het project wordt in hoge mate ondersteund door de 
regionale overheden. Leden van het Comité van Toezicht uit de regio’s binnen de 
geografische reikwijdte of de invloedssfeer van het project zijn ofwel als projectpartners ofwel 
als gelieerde organisaties bij het project betrokken.  

 Ze zorgen voor uitstekende communicatie: in de aanvraagfase moeten de mogelijke 
communicatie- en informatieverspreidingsactiviteiten van het project goed worden doordacht 
en uiteengezet.   

 



 
 

 

3) Mogelijke thema’s 

Een aantal milieuthema’s is uitgewerkt, waarbinnen het Programma graag strategische projecten 
opgezet wil zien.  

• De maritieme omgeving beschermen tegen de gevolgen van menselijke activiteit  
Het Kanaal en de Noordzee vormen een van de drukste corridors ter wereld en hun kustlijnen 
maken deel uit van dichtbevolkte, grootstedelijke gebieden. Zowel de zeeën als de kustlijnen zijn 
daarom gevoelig voor schade en rampen als gevolg van menselijke activiteiten. Er moeten 
innovatieve maatregelen worden ontwikkeld om deze kwetsbare omgeving te beschermen tegen 
menselijke activiteiten.  
 
• Een antwoord bieden op de klimaatverandering en de gevolgen ervan op de 

maritieme omgeving  
Het staat inmiddels vast dat de klimaatverandering belangrijke veranderingen in het mariene 
milieu teweeg zal brengen, zoals de stijging van het gemiddelde zeeniveau, de verandering van de 
temperatuur, en de zuurgraad en chemische samenstelling van het zeewater. Aangezien het 
2 Zeeën-programma sterk is gekoppeld aan de zee, zowel in termen van economische 
ontwikkeling als qua duurzaamheid op sociaal en milieugebied, is het duidelijk dat er innovatieve 
maatregelen moeten worden genomen die zich richten op de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering.   
 
• Het gebruik van duurzame energie in een maritieme omgeving stimuleren en 

optimaliseren  
Het is duidelijk dat de economische activiteiten die samenhangen met de exploitatie van de twee 
zeeën (visserij, transport, toerisme, energie etc.) een aanmerkelijke bijdrage leveren aan de 
economie in het gebied. Dit gebied biedt bovendien grote mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
duurzame energie en duurzaam toerisme. Verwacht wordt dat er innovatieve initiatieven 
ontwikkeld zullen worden die aansluiten bij het grote potentieel van het 2 Zeeën-gebied, bijdragen 
tot een geïntegreerde duurzame ontwikkeling van het gebied en tevens de gezondheid van het 
mariene ecosysteem veiligstellen.  
 
• Mariene biodiversiteit beschermen  
De vier lidstaten van het 2 Zeeën-gebied hebben te maken met dezelfde mariene biodiversiteit en 
worden allemaal geconfronteerd met verlies van biodiversiteit. Net als de biodiversiteit in het 
algemeen wordt de mariene biodiversiteit in het gebied door verschillende factoren bedreigd. Van 
essentieel belang voor de bescherming van de mariene biodiversiteit is dat geïntegreerde 
behoudsinitiatieven worden ondersteund door de vorming van netwerken van mariene 
natuurreservaten en de invoering van ecosysteemgericht beheer in het 2 Zeeën-gebied.   
 

De Programma autoriteiten hebben beslist ook Strategische Projecten aan te moedigen die een 
duurzame economische ontwikkeling bevorderen, en met name diegene die:  
 

 De toegankelijkheid en transportinfrastructuur van het gebied verbeteren 
2 Zeeën ligt in het hart van een druk bevolkt gebied, op het kruispunt van Noord-Zuid en Oost-
West corridors. Toch zijn er onvoldoende verbindingen om alle delen van het gebied met elkaar te 
verbinden. Initiatieven die een antwoord willen bieden op de belangrijkste uitdagingen van het 
gebied zijn een strategische bijdrage aan de ontwikkeling van het hele 2 Zeeën 
samenwerkingsgebied. Deze zijn: congestie, aan transport gerelateerde druk op de infrastructuur, 
het milieu en de bevolking enerzijds en onvoldoende aansluitingen op de belangrijkste 
infrastructuur in bepaalde delen van het samenwerkingsgebied anderzijds.  
 
 
 
 



 
 

 

 De grensoverschrijdende clusters van competitiviteit omtrent de maritieme 
economie ontwikkelen 

De maritieme economie en daaraan gerelateerde sectoren zorgen voor een wezenlijke bijdrage 
aan de hele economie in het gebied. Het verder ontwikkelen van deze grensoverschrijdende 
clusters van competitiviteit omtrent de maritieme economie, cross-sectoraal onderzoek en 
innovatie verbeteren de globale competitiviteit van het 2 Zeeën gebied.  

 
 
4) Samenhang met de Gemeenschappelijke Prioriteit 

Strategische projecten kunnen worden ontwikkeld in het kader van alle prioriteiten. Een strategisch 
project zou idealiter een zo grootschalig mogelijk effect moeten genereren, maar het hoeft niet het 
hele 'uitgebreide' programmagebied (d.w.z. het programmagebied van de Gemeenschappelijke 
Prioriteit) te bestrijken. Voor strategische projecten geldt dat het thema ervan belangrijker is dan het 
gebied dat ze bestrijken. Niet alle projecten die in het kader van de Gemeenschappelijke Prioriteit 
ontwikkeld worden, hoeven strategische projecten te zijn, maar er kunnen wel strategische projecten 
ontwikkeld worden binnen de Gemeenschappelijke Prioriteit.  
 
5) Voordelen voor projecten die worden aangemerkt als strategisch project 

Hoewel het EFRO-percentage 50% blijft, genieten strategische projecten van de volgende voordelen:  
 

 extra publiciteit bij de activiteiten en evenementen van het programma;  

 meer technische ondersteuning van het GTS en de facilitatoren tijdens de ontwikkeling en 
implementatie van het project; 

 promotie en mogelijk directe toegang tot beleidsmakers, waaronder nationale overheden en 
de Europese Commissie. 

 



 
 

 

6) Aandachtspunten 

Wanneer aanvragen?  

Tot nu toe bestaat er geen specifieke projectoproep voor strategische projecten. De kalender voor 
projectoproepen op de website van het programma geldt ook voor deze projectvoorstellen.  
  
Hoe aanvragen?  

Er is geen specifieke procedure voor het indienen van strategische projecten. Projectaanvragers 
moeten voor de sluitingsdatum van de projectoproep het standaardaanvraagformulier en de 
intentieverklaringen indienen. Strategische projecten kunnen in het kader van elk van de vier 
programmaprioriteiten worden ontwikkeld. De projecten zullen beoordeeld worden op basis van de 
reguliere subsidiabiliteits- en selectiecriteria van het programma.  
 

  In de beoordelingsfase zal extra aandacht worden besteed aan de manier waarop het ingediende 
project aan de specifieke voorwaarden voor strategische projecten voldoet. Uiteindelijk bepaalt de 
Stuurgroep of een project de status van strategisch project krijgt of niet. Bij de selectie van de 
projecten wordt niet alleen bekeken of een project aan de voorwaarden voldoet; er zal ook rekening 
gehouden worden met de mening van de lidstaten over het thema en het belang van het ingediende 
project, zowel voor hun eigen regio als voor het gehele 2 Zeeën-gebied.  
 

Projectaanvragers hoeven dus geen specifieke actie te ondernemen.  
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