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Het eerste halfjaar van 2011 is een drukke tijd geweest voor het 2 Zeeën-programma!

In maart was er de Partnerschapsbeurs op de Brighton Racecourse, gevolgd door de beoordeling van de ingediende 
projecten in het kader van de 7e projectoproep. Nu is het alweer tijd voor de 8e projectoproep en de bijbehorende Lead 
Applicant Seminars. Ter inspiratie vindt u in deze nieuwsbrief nieuws over een aantal projecten dat al in het kader van het 
programma wordt ondersteund.

Een ander heuglijk feit was de lancering van de nieuwe 2 Zeeën-website begin dit jaar. Hopelijk voldoet de site aan de 
verwachtingen. In ieder geval zijn alle op- en aanmerkingen om de website verder te verbeteren welkom.

Tot slot zijn we erg blij dat het GTS-team is versterkt met twee nieuwe medewerkers.

Op 10 en 11 mei heeft de Stuurgroep beslist over het recordaantal van 32 projecten die waren ingediend tijdens de 7e 
projectoproep. 

Uiteindelijk zijn er 22 projecten goedgekeurd, samen goed voor in totaal 48,64 miljoen euro EFRO. De lijst van begunstigden 
is gepubliceerd op de programmawebsite: http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/nl

Bij het indienen van projecten onder volgende projectoproepen moet rekening worden gehouden met de volgende 
aandachtspunten:

• Gezien het nog resterende budget is de 8e projectoproep de laatste oproep integraal bestemd voor ‘reguliere’ projecten. 
De looptijd van de projecten zal na goedkeuring door de Stuurgroep minder dan drie jaar bedragen.
• Voor de 8e projectoproep zal geen enkele prioriteit of operationele doelstelling worden uitgesloten. De Stuurgroep zal 
echter hogere eisen stellen aan de kwaliteit van de goedgekeurde projecten.
• Het aangevraagde subsidiebedrag moet realistisch zijn. Projecten zullen met name een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding 
moeten kunnen aantonen. 

 

De Partnerschapsbeurs op 29-30 maart 
in Brighton trok ruim 270 deelnemers. 
De grote opkomst liet nogmaals zien 
hoe groot de belangstelling is voor 
het opzetten van grensoverschrijdende 
INTERREG-projecten in het 2 Zeeën-
gebied.

Op het programma stonden onder 
meer ‘speed-dating’, technische-
informatiesessies en een netwerkdiner. 
Ook de helpdesk met medewerkers 
van het 2 Zeeën-programma werd druk 
bezocht.

Twee partners van goedgekeurde 
projecten vertelden over hun 
ervaringen met de uitvoering van 
een 2 Zeeën-project: Linda Finch 
van Fabrica, een organisatie op 
het gebied van beeldende kunst in 
Brighton en een van de partners 
van het project LCP, en Yill Havers van 
HHSK (NL) namens het project Urban 
Habitats.

Er werden 108 projectideeën 
gepresenteerd. Op basis van de 

eerste reacties na afloop van de 
Partnerschapsbeurs kan worden 
verwacht dat veel van deze 
projectvoorstellen zullen worden 
ingediend in het kader van de volgende 
projectoproep.

Alle presentaties zijn te vinden op de 
website van de Partnerschapsbeurs.

Netwerken tijdens het evenement

Alleen maar winnaars bij Partnerschapsbeurs 2 Zeeën op 
Brighton Racecourse

Over het programma …

Vers van de pers! 22 nieuwe projecten goedgekeurd in Gent

Plenaire sessie op Brighton Racecourse

http://www.interreg4a-2mers.eu/projects/list-of-beneficiaries/nl
http://archive.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair3/cooperation.php?lang=uk
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2 Zeeën-website krijgt facelift

Werk zelf mee aan de website!
U kunt ons allerlei informatie over uw project sturen: evenementen, persberichten, foto’s, enz. Deze informatie zal worden 
opgenomen in de evenementenkalender en in de rubriek ‘Projecten’. 

8e projectoproep: dien uw project in vóór 8 juli!

N.B.:
Eventuele verbindingsproblemen met de 2 Zeeën-website worden waarschijnlijk veroorzaakt door aanpassingen van 
de links. Pas de favorieten op uw werkbalk aan en verander de links op uw website, mail-signature of publicaties in 
www.interreg4a-2mers.eu.
Via www.interreg4a-2mers.eu/nl komt u direct op de Nederlandstalige website.

Op 6 mei werd het startschot gegeven voor de 8e 
projectoproep.
De projecten moeten uiterlijk 8 juli om 12.00 uur binnen zijn 
bij het GTS!

Denk eraan dat alle projectactiviteiten uiterlijk 30 september 
2014 moeten zijn afgerond. 

In Lille (Nord-Pas-de-Calais, F) en Winchester (Hampshire, 
VK) werden Lead Applicant Seminars georganiseerd voor 
projectpromotoren om meer toelichting te geven bij deze 
oproep en het invullen van het aanvraagformulier. Voor 
Nederlandstalige geïnteresseerden zal er op 27 mei een 
seminar worden gehouden in Brugge (Vlaanderen, B). U kan 
het GTS en de facilitatoren contacteren voor meer info of om 
uw projectvoorstel te bespreken. 

Alle documenten met betrekking tot de 8e projectoproep 
kunnen worden gedownload op de website: http://www.
interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/nl

Foto: Europese Commissie

Op zoek naar een partner of uw eigen projectidee 
plaatsen?
Kijk in de rubriek ‘Samenwerking’. 
Een project indienen voor de volgende projectoproep?
Ga naar de rubriek ‘Een aanvraag indienen’. Daar vindt u alle 
informatie en ook het aanvraagformulier.
Wilt u weten bij wie u terecht kunt?
In de rubriek ‘Who’s who?’ vindt u alle contactgegevens.
PR-materiaal nodig? 
U kunt het 2 Zeeën-logo, het programmalabel en de EU-vlag 
downloaden via ‘Richtlijnen voor communicatie’ in de rubriek 
‘Monitoring’. Hier vindt u ook de kaarten van het 2 Zeeën-
gebied.
Willen uw collega’s zich abonneren op de 2 Zeeën-
nieuwsbrief?
Inschrijven voor de nieuwsbrief is mogelijk vanaf de 
homepage.

U heeft misschien al gemerkt dat de 2 Zeeën-website sinds maart een aanzienlijke facelift heeft ondergaan. Alles wat u over het 
programma wilt weten, is vanaf nu op de website te vinden. Dat geldt ook voor alle informatie die nodig is voor de uitvoering van 
projecten, zoals het Handboek van het Programma, de kalender van projectoproepen, het aanvraagdossier en een schema met 
het verloop van een project. Ook de FAQ-rubriek is bijgewerkt.

De interactieve website bevat meer nieuws, meer tools voor samenwerking en meer informatie over de voortgang van onze 
projecten. We hebben een aantal rubrieken toegevoegd met nieuwe online-mogelijkheden:

Over het programma …

http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/nl


3

2 Seas NEWS n°7
Mei 2011

Project in de kijker: Ecomind
Kent2020, opnieuw een geslaagd grensoverschrijdend evenement voor EcoMind

Op 7 april waren zes Franse partners te gast op de EcoMind-stand tijdens Kent 2020, de jaarlijkse
MKB/KMO-beurs in Zuidoost-Engeland.

«De markt verandert snel en de vraag naar groene producten neemt toe. Daarom is het essentieel dat kleine bedrijven met 
innovatieve CO2-arme producten intensief contact hebben met potentiële klanten om de producten goed in de markt te kunnen 
zetten», aldus Magalie Birch, projectmanager EcoMind bij BSK-CIC.

KENT2020 was een ideale gelegenheid voor een aantal Franse partners van het EcoMind-project om kennis te maken met de 
Engelse markt, mogelijkheden voor business-to-business-verkoop te onderzoeken en te kijken welke aanpassingen nodig zijn om 
eventueel actief te worden op de Britse markt.

De zes Franse bedrijven Comm’€co, Solut’eau, Altoo, Kypple, Spray France en Bleu 
Sacré waren door de Kamer van Koophandel van Lille geselecteerd voor Kent2020. 
Om de bedrijven goed voor te bereiden op Kent2020, had BSK-CIC (leadpartner 
van EcoMind en organisator van de beurs) zelfs een workshop ‘Marketing to the UK 
market’ georganiseerd, met onder meer aandacht voor effectief netwerken.

Er waren meer dan 4000 bezoekers op de beurs. Op de EcoMind-stand was het 
dan ook een komen en gaan van bedrijven die waren geïnteresseerd in nieuwe 
oplossingen of wilden weten hoe zij milieuvriendelijke technologieën en duurzame 
ontwerpen zelf zouden kunnen toepassen. De Franse partners die op de EcoMind-
stand aanwezig waren, hebben niet alleen de nodige kennis van de markt opgedaan, 
maar hebben ook interessante B2B-contacten weten te leggen voor de toekomst. 

EcoMind op You Tube

Op YouTube staan een aantal zeer creatieve video’s over het EcoMind-
project, waarin via bordtekeningen enkele door EcoMind ondersteunde 
innovaties in beeld worden gebracht. Het gaat om diensten en producten 
van kleine bedrijven die streven naar milieuvriendelijke producten. Elk 
filmpje gaat over een ander EcoMind-product.

Ga naar YouTube en ontdek bijvoorbeeld ‘FireFly Solar’ (energie uit 
natuurlijke hulpbronnen, zoals de zon), of ‘Protect Flood’ (beperking van 
economische risico’s in verband met overstromingen).

Neem contact op met  Magalie.birch@bsk-cic.co.uk voor meer 
informatie over het EcoMind-project.

De EcoMind stand op Kent 2020 (foto: EcoMind)

2 Zeeën deed mee aan Europa Kijkdagen in Nederland
Overal in Nederland hebben Europese projecten afgelopen weekend hun deuren 
geopend voor het publiek. Bij ruim honderd Doelstelling 2- en INTERREG-projecten 
konden burgers met eigen ogen te zien wat er om de hoek in hun eigen buurt en 
stad met EU-geld wordt bereikt.

Ook de Nederlandse partners van vijf 2 Zeeën-projecten deden mee aan dit 
evenement en organiseerden gratis wandelingen, excursies en bezoeken. In 
Rotterdam kon men rondkijken in de natuur rond de Kralingse Plas, waar wordt 
gewerkt aan verbetering van de ecologische kwaliteit van het gebied (Urban 
Habitats), of bij het gemeentelijke werkgelegenheidsproject ‘Watch Out’ (onderdeel van het TSE project). Nationaal Park De 
Biesbosch bij Dordrecht organiseerde wandelingen onder leiding van een gids en gratis boottochten om te laten zien welke 
maatregelen er worden getroffen op het gebied van duurzaam toerisme (in het kader van STEP). In de provincie Zeeland lag de 
nadruk op de maritieme dimensie van twee projecten: in het MuZEEum in Vlissingen kregen bezoekers te horen hoe Europese 
schepen veilig de Nederlandse havens kunnen binnenvaren (onderdeel van het maritieme-erfgoedproject HMS), en op Sint 
Annaland konden de herinrichtingswerkzaamheden voor een nieuwe jachthaven worden bezichtigd (TRANSCOAST).

Het evenement bood een uitstekende gelegenheid om het 2 Zeeën-programma en de projecten in actie te zien!
Alle informatie over dit evenement en de deelnemende projecten is te vinden op de (Nederlandstalige) website

www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Over de projecten …

http://www.youtube.com/watch?v=49f8rQUN4Ls&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=49f8rQUN4Ls&feature=related
http://www.urbanhabitats.eu
http://www.urbanhabitats.eu
http://tse.two-seas.eu
http://www.step-projects.eu/
http://maritime-history.eu
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen
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Met deze nieuwsbrief willen we u geregeld op de hoogte houden van het reilen en
zeilen in INTERREG IV A 2 Zeeën. Heeft u nieuws voor ons ? Laat het dan zeker weten

en stuur uw ideeën of suggesties voor een volgend nummer naar
newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu

Deze nieuwsbrief is er voor u !
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 Nieuws van het GTS

Secretariaat 2 Zeeën verwelkomt nieuwe collega’s
INTERREG IV A 2 Zeeën mocht twee nieuwe collega’s verwelkomen in Lille.

• Muriel Dericquebourg is de nieuwe communicatie medewerker 
van het GTS. Zij heeft kennis en ervaring op het gebied van 
economie en regionaal beleid en was communicatiemedewerker bij 
de afdeling Europa van de regio Nord-Pas-de-Calais. Voor die tijd 
werkte ze rond Europese thema’s en innovatie voor verschillende 
gemeenten als projectmedewerker. Muriel is te bereiken op: 
+ 33 3 20 21 84 85 et m.dericquebourg@interreg4a-2mers.eu

• Gianluca Ferreri is onlangs toegetreden tot het projectteam 
van 2 Zeeën. Gianluca is in het verleden werkzaam geweest als 
projectmedewerker bij het programma Alpine Space en tot voor 
kort bij het Interreg IVB-programma Med in Marseille. Hij heeft 
economie en Europese politicologie gestudeerd. Gianluca is te 
bereiken op: +33 3 20 21 84 87 et g.ferreri@interreg4a-2mers.eu

Het programma heeft nu een behoorlijk aantal projecten goedgekeurd en budgetten toegekend. Maar dat betekent niet dat het geld 
ook daadwerkelijk wordt uitgegeven! 

Om te voorkomen dat het programma in de financiële problemen komt, moeten de partners hun projectactiviteiten en uitgaven 
regelmatig analyseren en evalueren, en zo nodig maatregelen nemen om hun project op koers te houden. 

Denk eraan: alle uitgaven die vóór 30 juni 2011 zijn gedaan, moeten worden gedeclareerd in de voortgangsrapporten van september om te 
zorgen dat het programma de jaarlijkse bestedingsdoelstellingen haalt. Als projecten minder hebben besteed dan oorspronkelijk 
was begroot, kan hun budget door het programma naar beneden worden bijgesteld. 

Als de oorspronkelijke begroting van uw project ook te hoog was geraamd, kunt u deze nog aanpassen, zodat er geld vrijkomt voor 
andere projecten binnen het programma. 

Met het oog op de toekomst moeten projecten NU actie ondernemen !

Tips van Davide & Tim: voorkomen is beter dan genezen!

 Belangrijke data

Datum   Evenement

25 mei 2011     Seminar Eerstelijnscontrole in Brugge

27 mei 2011   Lead Applicant Seminar in Brugge

Juni 2011   Seminarie voor hoofdpartners in Lille

8 juli 2011   Sluiting 8e projectoproep

12 juli 2011   Vergadering Comité van Toezicht in Brugge

En als u belangstelling hebt voor de gemeenschappelijke prioriteit:

22-23 juni 2011   Jaarlijks evenement Interreg IVA Frans-Engelse Kanaalprogramma in Rouen (F).
Meer informatie vindt u op de programmawebsite.

http://interreg.proxiad-normandie.fr/index.php?view=details&id=25:manifestation-annuelle-2011&option=com_eventlist&Itemid=27&lang=en

