
 
 

 
 

 

Clusterinitiatief 2 Zeeën:  

Richtsnoer voor het clusterevenement  

 
1. Achtergrondinformatie over thematische kapitalisatie in 2 Zeeën 

 De thematische kapitalisatie is gericht op het consolideren, valoriseren en verspreiden 
van de resultaten van de projecten/netwerken van de huidige programmaperiode en het 
ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten als voorbereiding op de toekomst. Dit 
moet worden bereikt door het opzetten van en samenwerken in thematische clusters. 

 Het zogenoemde clusterinitiatief wil komen tot strategische samenwerking tussen 
goedgekeurde projecten en eventuele competente/relevante organisaties van buitenaf. Het 
gaat hierbij om het versterken en vergroten van de impact van het programma op het 
2 Zeeën-gebied.  

 Daarom moet het clusterinitiatief openstaan voor alle relevante actoren in het 
gebied die geïnteresseerd zijn in de thematische prioriteiten waarvoor een cluster kan 
worden ontwikkeld binnen het programma. 

 De levenscyclus van een 2 Zeeën cluster bestaat uit twee hoofdfasen: fase 1 heeft 
betrekking op de consolidatie, valorisatie en verspreiding van de resultaten; fase 2 heeft 
betrekking op gezamenlijke toekomstgerichte ontwikkeling (optioneel).  

 
 In fase 1, gericht op de consolidatie, valorisatie en verspreiding van de resultaten 

(maximale duur 12 maanden), dienen er minstens twee eindresultaten te worden bereikt: een 
clusterevenement en een clusterpublicatie (er wordt uitgegaan van een printbare 
elektronische versie; een papieren versie is optioneel).  
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2. Wat is een clusterevenement?  

 Een clusterevenement is per definitie grensoverschrijdend en thematisch. Hierbij staan 
twee aspecten centraal: het verspreiden van de resultaten behaald door de goedgekeurde 
projecten en de relevante competente organisaties rond het gezamenlijke thema,én het 
aantonen van de grensoverschrijdende toegevoegde waarde door samen te werken in de 
cluster. Dat betekent dat partners van goedgekeurde 2 Zeeën-projecten en anderen hun 
kennis en ervaring delen/uitwisselen en samenwerken om te komen tot nieuwe, 
projectoverstijgende synergieën. 

 Dit evenement wordt door de partners van de cluster bedacht en uitgewerkt. Het betreft een 
evenement op programmaniveau dat plaatsvindt binnen het programmagebied 
van 2 Zeeën. Daarom omvat de doelgroep alle deelnemers aan het 2 Zeeën-programma en 
alle partijen/instanties die belangstelling hebben voor het thema. Het aantal deelnemers aan 
een dergelijk evenement wordt geschat op ongeveer 200. 

 De cluster bepaalt zelf welk type evenement het best aan de doelstellingen beantwoordt, 
bijvoorbeeld een seminarie, een congres, parallelle workshops, excursies, of een combinatie 
daarvan. 

3. Waarom? 

 Thematische clusters krijgen 100% EFRO-subsidie. In ruil daarvoor moeten de clusterpartners 
actief deelnemen aan de thematische kapitalisatieactiviteiten van 2 Zeeën en bijdragen aan de 
communicatieverplichtingen van het programma.  

 Omdat de clusterpartners experts zijn ten aanzien van het thema van de cluster en tevens 
verankerd zijn in de gebieden die van de bereikte resultaten profiteren, zijn zij de aangewezen 
actoren om een clusterevenement te organiseren. 

4. Voor wie? 

 In principe moet het evenement zich richten op deelnemers uit de diverse gebieden en 
lidstaten van het hele programmagebied en zelfs daarbuiten. 

 Omdat het evenement is toegespitst op een bepaald thema, moeten de genodigden sterk 
betrokken zijn bij dit thema. Het evenement moet politici, belanghebbenden en 
deskundigen informeren over de behaalde resultaten en hen mobiliseren om daar verder mee 
aan de slag te gaan. 

 Verder is de bedoeling dat de gebieden, begunstigden en burgers zich beter bewust 
worden van de concrete voordelen die het grensoverschrijdende 2 Zeeën-programma voor 
hen heeft opgeleverd. 

 Tot slot moet het evenement de media er attent op maken  maken dat het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) door grensoverschrijdende programma’s effectief 
en adequaat wordt aangewend voor het opzetten van kenniscentra en -netwerken die een 
drijvende kracht vormen in de betrokken gebieden.  
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5. Hoe gaat de uitvoering in zijn werk?  

 Nadat de cluster is goedgekeurd, moet het evenement binnen twaalf maanden (fase 1) 
afgerond zijn. 

 Dat betekent dat het evenement in de eerste zes maanden moet worden georganiseerd en 
uiterlijk rond de negende maand van fase 1 moet worden gehouden; niet later, want er moet 
ook nog tijd zijn om een goed verslag te schrijven en eventueel voort te bouwen op de 
uitkomsten ter voorbereiding van fase 2. Het GTS zal de planning van alle 
clusterevenementen coördineren om te voorkomen dat ze samenvallen. 

 Alle communicatie- en verspreidingsvoorschriften van de EU en van het programma gelden 
ook voor het clusterevenement en moeten worden nageleefd. 

 Het evenement moet worden gehouden in de drie officiële talen van het programma (Engels, 
Frans, Nederlands). 

 Omdat het evenement voor 100% door het EFRO wordt gesubsidieerd, moeten alle nodige 
outputs en communicatiematerialen door de clusterpartners worden voorzien. Het GTS zal 
sjablonen verstrekken en de nodige informatie geven over de grafische voorschriften en 
huisstijl van het 2 Zeeën-programma. 

 

6. Wie is het aanspreekpunt? 

 Voor en tijdens het evenement is een goede samenwerking met het GTS en de facilitatoren 
van belang met het oog op: 

- Goedkeuring van de datum van het clusterevenement, het conceptprogramma en 
het vervolledigen van de mailinglijst voor genodigden op programmaniveau; 

- Goedkeuring van de huisstijl en redactionele stijl van de belangrijkste documenten 
(conform de grafische voorschriften van het 2 Zeeën-programma). 


