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Dit achtste nummer van onze nieuwsbrief gaat vooral over een aantal besluiten die het Comité van Toezicht onlangs heeft 
genomen. Het 2 Zeeën-Programma bevindt zich nu immers halverwege de uitvoering en op een cruciaal punt in zijn korte 
bestaan.

Voor de achtste oproep (die afgesloten werd op 8 juli 2011) is een recordaantal van 49 projectvoorstellen ingediend. Het 
2 Zeeën-Programma lijkt dus steeds populairder te worden. De beoordeling van deze projecten is in volle gang.

In ons projectgedeelte vindt u een terugblik op het evenement Medway’s European Project Showcase, dat begin deze 
zomer werd gehouden, en daarnaast een artikel over INSPIRER, een van de negen 2 Zeeën-projecten waar Medway 
Council bij is betrokken.

Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken die heeft gereageerd op onze enquête over de nieuwsbrief! Onze vier 
infopagina’s lijken op prijs te worden gesteld, vooral dan het nieuws over het programma en de tips van het GTS. Verder 
blijkt er behoefte te zijn aan meer informatie over de projectresultaten en over relevante acties van goedgekeurde 
projecten. Aarzel dus niet om ons uw nieuwtjes door te geven, dan kunnen wij beter inspelen op de behoeften van onze 
lezers!

Besluiten van het Comité van Toezicht

Over het programma …

Op 12 juli werd de zesde vergadering van het Comité van Toezicht (CvT) van het 2 Zeeën-Programma gehouden in Brugge (BE/VL). 
Deze werd bijgewoond door Kypros Kyprianou van de Europese Commissie.

Er werd een aantal essentiële besluiten genomen over de 
toekomst van het 2 Zeeën-Programma, en met name over de 
beoordeling van de 49 projecten die onder de 8e projectoproep 
werden ingediend. Deze hebben in totaal circa 86 miljoen euro 
aan EFRO-subsidie aangevraagd, terwijl er slechts 27 miljoen 
euro beschikbaar is.

Eerst werd de algemene stand van zaken van het Programma 
geschetst. Vervolgens werd ten aanzien van de selectie van 
projecten van de 8e oproep besloten dat er geen thematische, 
partnergebonden of geografische focus komt; en dat er bij de 
goedkeuring van projecten zal worden uitgegaan van kwaliteit 
en beschikbare middelen.

Verder is het volgende afgesproken:

• vanwege de hoge toekenning van middelen bestaat de kans dat de 9e projectoproep alleen betrekking zal 
    hebben op prioriteit 4 (de gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma);
•  voor projecten onder de gemeenschappelijke prioriteit moet de maritieme dimensie sterk worden gestimuleerd.

Huidige stand van zaken?

Sinds de lancering van het Programma zijn er acht projectoproepen geweest. Deze hebben ruim 190 projectvoorstellen 
opgeleverd. Tot nu toe heeft de Stuurgroep 71 projecten goedgekeurd; daarbij is de 8e oproep nog niet meegerekend. Er zijn 
16 projecten met een maritieme dimensie, verspreid over alle vier de prioriteiten.

- Hoeveel projecten zijn er goedgekeurd per prioriteit?
- Wie zijn de partners?
- Waar komen ze vandaan?
- Wat voor soort organisaties zijn he?

Alle statistische informatie over de projecten is te vinden op de 2 Zeeën-website.

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/where-are-we-today/nl
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Over het programma …

N.B.:

In het Handboek van het Programma zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Deze zijn in juli 2011 door het 
CvT goedgekeurd. De nieuwe versie van het Handboek en een overzicht van verduidelijkingen is te vinden op de 
2 Zeeën-website.

Hoe krijgen we de uitgaven op peil?

Jaarlijks evenement 2011 van het Frans-Engelse Kanaalprogramma
Op 22 en 23 juni kwamen driehonderd mensen naar Rouen (Fr) voor het 
jaarlijkse evenement van dit INTERREG IVA-Programma, dat samen met 
het 2 Zeeën-Programma een gemeenschappelijke prioriteit heeft.

Potentiële partners uit Engeland en Frankrijk maakten dankbaar van 
de gelegenheid gebruik om nieuwe ideeën voor grensoverschrijdende 
projecten uit te wisselen.

Medevoorzitter was Ivanka Lakova, hoofd van de eenheid 
Grensoverschrijdende Samenwerking van de Europese Commissie. 
Zij bevestigde nogmaals dat de Europese Commissie van plan is om 
territoriale samenwerking te versterken binnen het Cohesiebeleid voor 
de volgende programmaperiode.
 

Op 20 september 2011 wordt een wetgevingsvoorstel van de Commissie 
voor het Cohesiebeleid voor de programmaperiode 2014-2020 verwacht. 
Naar verwachting zal het budget voor Europese territoriale samenwerking 
worden verhoogd. (Zie de mededeling van de Commissie «A Budget for 
Europe 2020» van afgelopen juni.

Het 2 Zeeën-Programma had ook zijn plekje op dit evenement: op het Project 
Forum waren informatiestands te vinden van het 2 Zeeën-Programma 
en van het TC2N-project (gefinancierd onder de gemeenschappelijke 
prioriteit).

Houd uw agenda alvast vrij voor het volgende evenement van het Frans-
Engelse Kanaalprogramma: op 12 oktober 2011 wordt in Southampton 
(VK) een roadshow gewijd aan de maritieme prioriteit. Hier liggen 
kansen voor de gemeenschappelijke prioriteit van de twee 
programma’s! Foto: TC2N op project forum

Het CvT kreeg te horen dat de projecten tot dusver 58% van de geraamde 
uitgaven hebben gedeclareerd. Inmiddels is er een procedure uitgewerkt om te 
zorgen dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk worden besteed, zodat de 
jaarlijkse bestedingsdoelstellingen toch kunnen worden gehaald.

Alle goedgekeurde projecten hebben van het GTS een financiële analyse van 
hun situatie ontvangen, met het verzoek om uitleg te geven over de kloof tussen 
hun begroting en hun daadwerkelijke uitgaven. Sommige projecten hebben laten 
weten dat ze een deel van hun financiering niet meer nodig hebben en dat het 
Programma daar dus weer over kan beschikken. Op verzoek van het CvT zal een 
plan worden uitgewerkt voor projecten met grote bestedingsproblemen. Dit plan 
zal in oktober worden besproken.

N.B.: Voorstellen voor veranderingen zullen worden gebaseerd op de 
gedeclareerde uitgaven in de voortgangsrapporten van september 
2011 én op alle documenten waar het GTS om heeft gevraagd.
De uiterste datum voor het indienen van een bijgestelde begroting is 
7 oktober 2011. Foto: Europese Commissie

Foto: Plenaire sessie

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/key-docs/nl
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm
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8e projectoproep: 49 projecten ingediend!
In het kader van de 8e projectoproep heeft het 2 Zeeën-Programma een recordaantal van 49 projectvoorstellen 
ontvangen. 

De 49 ingediende projecten omvatten in totaal 331 partners. De 
projecten hebben 85,8 miljoen euro aan EFRO aangevraagd 
(totaalbudget van bijna 172 miljoen euro) en zijn als volgt over de 
vier programmaprioriteiten verdeeld:

- 19 projecten voor prioriteit 1 (economie): € 37,6 miljoen EFRO,
- 15 projecten voor prioriteit 2 (milieu): € 26,4 miljoen EFRO,
- 11 projecten voor prioriteit 3 (leefkwaliteit): € 18,7 miljoen EFRO,
- 2 projecten voor prioriteit 4 (gemeenschappelijke prioriteit):
  € 3,1 miljoen EFRO.

De beoordeling van deze projecten is op dit moment in volle 
gang. Tijdens de volgende Stuurgroepvergadering, op 22-
23 november 2011 in Antwerpen, zullen hierover besluiten 
worden genomen. Foto: Europese Commissie

Over het programma …

2 Zeeën sterk vertegenwoordigd op Medway’s 
European Project Showcase

Over de projecten …

Medway Council heeft zijn eerste Europese evenement georganiseerd: op 30 juni in Chatham 
en op 1 juli in Rochester.

Er waren ruim 110 deelnemers uit vier lidstaten aanwezig 
om te delen in Medway’s enthousiasme voor Europese 
samenwerking. Medway is een lokale overheid in Zuidoost-
Engeland, die op dit moment maar liefst 12 EU-projecten 
beheert en leidt, met name op het gebied van economische 
ontwikkeling, toerisme, sociale integratie en revitalisering.

Medway is inmiddels betrokken bij negen 2 Zeeën-
projecten. Dit evenement bood alle gelegenheid 
om deze grensoverschrijdende succesverhalen voor 
het voetlicht te plaatsen. Ze hebben onder meer 
betrekking op gemeenschapsontwikkeling (ACCES en 
AIMER), milieuvriendelijke wijkverbetering (INSPIRER), 
bedrijfsondersteuning (TEN),  opleiding en arbeidsbemiddeling 
(SUCCES en GAPS) en erfgoed (HMS, Walls and Gardens en 
Heroes 2C).

In de informatiestands op het Forum konden de aanwezigen rechtstreeks 
in gesprek gaan met de projectmanagers.

Vertegenwoordigers van 2 Zeeën en het Frans-Engelse Kanaalprogramma 
waren, samen met de projectmanagers van ESF en URBACT, uitgenodigd 
voor een rondetafeldiscussie.

Zij beantwoordden vragen uit het publiek over de mogelijkheden voor 
EU-financiering. Verder konden onze facilitatoren door iedereen worden 
aangesproken aan de 2 Zeeën-stand.

Contactpersoon: Solène Ferreira - Medway Council
     Solene.Ferreira@medway.gov.uk

Foto: 2 Zeeën-hoofdpartners in Medway

Foto: 2 Zeeën stand op Medway’s Showcase

http://www.acces2seas.eu
http://www.aimerproject.eu
http://www.inspirer.be
http://www.tenproject.eu
http://www.medway.gov.uk/business/economicdevelopment/europeanaffairs/succes.aspx
http://maritime-history.eu
http://www.medwayqueen.co.uk/heroes2c.html
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Project in de kijker: INSPIRER

Over de projecten …

Studiereis INSPIRER naar Medway

De leefbaarheid van wijken verbeteren, duurzame energie bevorderen, nieuwe recyclingmogelijkheden 
vinden... of je nu in België, Frankrijk of Medway woont, de inzet blijft hetzelfde.

Daarom komen de projectpartners van INSPIRER regelmatig 
bij elkaar om via studiereizen en bezoeken aan de diverse 
projectlocaties van elkaar te leren. Na Saint-Martin-Boulogne 
(Frankrijk) in oktober 2010 en Kortrijk (België) afgelopen 
december was Medway aan de beurt om de INSPIRER-
partners te ontvangen. Dit gebeurde tijdens de Compost 
Awareness Week in mei 2011, een campagne die ieder jaar 
in het hele VK wordt gehouden. Deze ‘studiereis’ bood 19 
Franse en 8 Belgische partners de kans om een kijkje te nemen 
bij composteerprocessen en bij de recyclingactiviteiten van 
de diverse betrokken organisaties. 

Dit jaar organiseerde Medway Council een promotieweek 
in Riverside Country Park om thuiscomposteren onder 
de aandacht te brengen. Er was een informatiedag over 
afval- en recyclingvoorzieningen voor de lokale bevolking: 

bewoners konden informatie meenemen over de voorzieningen, vragen stellen aan deskundigen, een paar potten compost 
mee naar huis nemen en tips en recepten krijgen voor minder voedselafval. Ook MHS Homes was aanwezig om te laten 
zien dat er wordt gewerkt aan meer groene ruimte in de wijken. 

Medway Council werkt niet alleen met receptenkaartjes voor 
allerlei promotieacties en met een informatiebrochure van 8 pagina’s, 
maar heeft ook een heel originele manier bedacht om het INSPIRER-
project te promoten. Omdat was besloten het gft-afval in Medway 
gescheiden te gaan inzamelen, zijn er gft-emmertjes en bruine 
gft-bakken verspreid onder 6.000 bewoners van achterstandswijken. 
Op al deze bakken staan het logo en het webadres van INSPIRER. 
Via de emmertjes in de keuken en de gft-containers, die op de 
ophaaldag aan de straat staan, komt de informatie dus bij veel 
inwoners van Medway terecht. 

Medway was in 2011 finalist bij de Awards for Excellence in recycling 
and waste management en won in 2010 de Britse LARAC Prize 
for Best Communication Campaign. Voor de Belgische en Franse 
partners was het bezoek dan ook uitermate leerzaam!

Meer informatie over INSPIRER is verkrijgbaar bij Peter Vogel (peter.vogel@medway.gov.uk) en op de projectwebsite 
http://www.inspirer.eu

Foto: Medway Council

Foto: Medway Council

 Projectevenementen 

Datum    Project Evenement en locatie

juli 2011    MEMO    Lancering nieuwsbrief en website

13 september 2011   2 Seas Trade Startbijeenkomst – Gent (BE/VL)

17 september 2011   Acces  Slotbijeenkomst – Duinkerke (FR)

24 september 2011   Heroes 2 C          Opening van de New Belgica Shipyard - Boom (B)

29 september 2011   Flood aware Startbijeenkomst – Somerset (VK)

6 oktober2011   TGN         Slotbijeenkomst – Boulogne/Mer (FR)

Geef evenementen door!   Als u een evenement op onze kalender wilt laten plaatsen,
   stuur daarover dan informatie naar: newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu

mailto: newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu
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2 Zeeën-projecten op Franse site ‘Europe en France’
‘Alles over EU-subsidie in uw regio...’ is het motto van deze website over de Europese structuurfondsen, die is opgezet 
door de Franse overheid.

In het gedeelte ‘Focus op voorbeeldprojecten’ vindt u een overzicht van alle 
projecten die EU-subsidie krijgen in alle Franse regio’s, inclusief INTERREG-
projecten.

Dit overzicht bevat ook drie 2 Zeeën-projecten, met de visie van hun 
hoofdpartner:

- A2S, de Archeologische Atlas van de 2 Zeeën, een ambitieus project dat het 
maritieme archeologische erfgoed van het Kanaal en de Noordzee wil valoriseren 
(gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma).

- C2C (Connect to Compete), een project dat de verbindingen tussen de havens 
in het 2 Zeeën-gebied en hun achterland wil verbeteren.

- MULTIFOR, dat de beste principes op het gebied van bosbeheer beschikbaar wil 
stellen aan de bosbouwsector.

Een interessant initiatief dat navolging verdient!

  Belangrijke data

Datum   Evenement

10-11 oktober 2011      Open Days: 9th European Week of Regions and Cities in Brussel

12 oktober 2011    Roadshow Frans-Engelse Kanaalprogramma over maritieme thema’s – Southampton (VK) 

18 oktober 2011  Vergadering Comité van Toezicht (BE/VL)

18 november 2011  Lancering 9e projectoproep

22-23 november 2011   Vergadering Stuurgroep in Antwerpen (BE/VL)

 Nieuws van het GTS

Nieuwe collega bij 2 Zeeën-secretariaat
Onlangs is Wilde Petrone van start gegaan in de Project Unit als vervanger van Astrid 
VLIEBERGH tijdens haar zwangerschapsverlof. Vóór zijn komst naar het GTS was Wilde in 
Frankrijk werkzaam als Adviseur Europese Zaken om projectpromotors te helpen bij het 
uitwerken van projectvoorstellen voor diverse Europese fondsen. In een verder verleden 
was hij assistent-projectmanager bij een EU-project op het gebied van ICT en energie-
efficiëntie. Hij heeft een master in Management of European Affairs.

Wilde is te bereiken op: +33 3 20 21 84 88 
w.petrone@interreg4a-2mers.eu

Over de projecten …

Foto: “Europe en France” website

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 !

http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Valoriser-le-patrimoine-archeologique-maritime-transfrontalier
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Developper-les-relations-portuaires-pour-le-benefice-de-tous
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Focus-sur-des-projets-exemplaires/Le-programme-Interreg-2-Mers-appuie-les-acteurs-du-secteur-forestier
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm
http://www.interreg4a-manche.eu/index.php?view=details&id=27:roadshow-qprojets-maritimes-en-avant-touteq&option=com_eventlist&Itemid=51&lang=en

