
 

 

 

 

Clusterinitiatief 2 Zeeën 

Richtsnoer voor de clusterpublicatie 

 

 

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 clusterpublicatie?  

 Bij een clusterpublicatie 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 in de publicatie moet worden aangegeven 

hoe partners van goedgekeurde 2 Zeeën-projecten en anderen hun kennis en ervaring 

hebben gedeeld en uitgewisseld en hebben samengewerkt om tot nieuwe, 

projectoverstijgende synergieën te komen. 

 Deze publicatie wordt door de partners van de cluster samengesteld en uitgewerkt. Het 

betreft een publicatie op programmaniveau die in het hele programmagebied van 

2 Zeeën zal worden verspreid. Aangezien deze publicatie is toegespitst op een bepaald 

thema, is de cluster verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het uiteindelijke resultaat. 

De publicatie mag echter niet alleen bestaan uit de resultaten van het clusterevenement, 

maar moet ook concrete voorbeelden, getuigenissen en illustraties (grafieken, afbeeldingen) 

bevatten om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. De voorbeelden en best practices 

moeten een evenwichtige afspiegeling vormen van de gebieden in de vier lidstaten die bij het 

2 Zeeën-programma zijn betrokken. 

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 publicatie te schrijven over de belangrijkste resultaten van het clusterinitiatief. 

4. Voor wie? 

 Een publicatie van het 2 Zeeën-programma mag niet alleen zijn gericht op specialisten, 

maar moet een zo breed mogelijk publiek aanspreken. De bedoeling is dat de gebieden, 

begunstigden en burgers zich beter bewust worden van de concrete voordelen die het 

grensoverschrijdende 2 Zeeën-programma voor hen heeft opgeleverd. 

 De publicatie moet politici, belanghebbenden en deskundigen uit het 2 Zeeën-gebied en 

daarbuiten informeren over de behaalde resultaten en, indien relevant, de bijbehorende 

aanbevelingen.  

 De publicatie moet het publiek en de media er attent op maken dat EFRO-subsidies door 

grensoverschrijdende programma’s goed worden gebruikt voor het opzetten van kenniscentra 

en -netwerken die een drijvende kracht vormen in de betrokken gebieden.  

 Tot slot dient de cluster een lijst van geïnteresseerden op te stellen aan wie de publicatie in 

ieder geval moet worden toegestuurd. Deze zal worden aangevuld met de 

contactpersonenlijst van het programma.  
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5. Hoe gaat de uitvoering in zijn werk?  

 De publicatie moet beschikbaar zijn in de drie officiële talen van het programma (Engels, 

Frans, Nederlands). 

 Er moet ten minste een printbare elektronische versie worden geproduceerd en desgewenst 

een papieren versie. 

 De clusterpublicatie moet minstens 24 pagina’s tellen
1
. Omdat deze publicatie deel gaat 

uitmaken van de ‘2 Zeeën Magazine’-collectie, moeten de huisstijlregels en andere 

voorschriften van het 2 Zeeën-programma worden nageleefd (zie opmaak- en grafische 

voorschriften). 

 Nadat de cluster is goedgekeurd, moet de publicatie binnen twaalf maanden (fase 1) gereed 

zijn. Dat betekent dat de publicatie vóór het einde van fase 1 moet zijn opgemaakt en klaar 

moet zijn voor publicatie. Het GTS zal een tijdschema opstellen voor de publicaties om de 

algemene planning te coördineren. 

 Omdat de publicatie voor 100% door het EFRO wordt gesubsidieerd, moeten vertaal-, 

opmaak- en distributiekosten door de clusterpartners worden begroot.  

 Alle communicatie- en verspreidingsvoorschriften van de EU en van het programma gelden 

ook voor de clusterpublicatie en moeten worden nageleefd. 

 In de diverse stadia van de totstandkoming van de publicatie is een goede samenwerking met 

het GTS en de facilitatoren van belang met het oog op: 

 Inhoudelijke goedkeuring van de publicatie:  

- Er moet een gedetailleerde inhoudsopgave ter goedkeuring aan het GTS worden 

gestuurd. Er moet worden nagedacht over een inleiding waarin de algemene context 

van de cluster wordt geschetst en over een redactioneel stuk van een deskundige of 

relevante politicus. 

- Vervolgens moet er een concepttekst ter goedkeuring aan het GTS worden gestuurd 

alvorens verder te gaan met de opmaak. 

 

 Goedkeuring van de huisstijl en redactionele stijl van de publicatie (conform de 

verstrekte grafische voorschriften van het 2 Zeeën-programma en het sjabloon voor 

het 2 Zeeën Magazine): de laatste gecorrigeerde versie van de publicatie moet door 

het GTS ‘printklaar’ worden verklaard.  

 Het samenstellen van de mailinglijsten voor de verspreiding binnen het 2 Zeeën-

programma en goedkeuring van de voorgestelde mailinglijst. 

 Het uploaden van een printbare elektronische versie op de 2 Zeeën-website, onder 

‘Clusters’ en ‘Publicaties’. 

                                                           
1 A4-formaat, uitgaande van één taal. Als de publicatie meer dan één taal bevat, moet het aantal pagina’s 

desgevallend toenemen. 


