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8e projectoproep: 12 nieuwe projecten goedgekeurd!

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Crossborder cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO

De keuze werd gemaakt op basis van de kwaliteit van de projecten en de 
nog beschikbare subsidie.

Uiteindelijk zijn er 12 projecten goedgekeurd, samen goed voor in 
totaal 22,6 miljoen euro EFRO. De goedgekeurde projecten zijn als volgt 
verdeeld over de vier prioriteiten van het Programma: 
- 4 projecten voor prioriteit 1 (economie): € 10,1 miljoen EFRO 
- 3 projecten voor prioriteit 2 (milieu): € 5,7 miljoen EFRO
- 3 projecten voor prioriteit 3 (leefkwaliteit): € 3,7 miljoen EFRO
- 2 projecten voor prioriteit 4 (Gemeenschappelijke Prioriteit): € 3,1                         
  miljoen EFRO.

Sinds de start van het Programma zijn er 83 projecten goedgekeurd en na acht projectoproepen is nu 97,85% van 
het programmabudget toegekend. Er is nog 4,34 miljoen euro te besteden voor de 9e projectoproep, die alleen geldt 
voor prioriteit 4 (Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma). De andere prioriteiten zijn nu 
gesloten. 
U kan op de programmawebsite de statistische informatie over de projecten vinden. 

We naderen weer het eind van een druk jaar. De laatste vergaderingen van de Stuurgroep en het Comité van Toezicht 
waren een goed moment om te evalueren wat de stand van zaken van het Programma nu is na acht projectoproepen. 
Bovendien moeten we op basis van de aanbevelingen van de Programma-evaluatie nadenken over de vraag hoe het ver-
volg van het Programma eruit moet zien.

Het 2 Zeeën-Programma bevindt zich momenteel op een kruispunt: de 9e projectoproep (die sluit op 20 januari) zal 
waarschijnlijk de laatste oproep voor deze programmaperiode zijn. De eerste resultaten van de projecten worden langza-
merhand zichtbaar: eind 2011 waren er verschillende slotevenementen van projecten uit de eerste projectoproep. Lees 
snel verder bij de informatie over de projecten in deze nieuwsbrief om zelf inspiratie op te doen!

Het GTS wenst u al het beste voor 2012. Wij hopen dat er in 2012 nog veel mooie projectresultaten kunnen worden 
gepresenteerd, en dat het nieuwe jaar nieuwe perspectieven voor het Programma opent!

9e projectoproep nog open tot 20 januari!
De 9e projectoproep ging van start op 18 november. Deze oproep is een belangrijk 
moment voor het 2 Zeeën-Programma. Gezien het resterende EFRO-bedrag (4,34 
miljoen euro), zou dit wel eens de laatste projectoproep voor ons maritieme 
Programma kunnen zijn. 

Bij deze oproep kunnen alleen voorstellen voor prioriteit 4 worden ingediend, de 
Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaalprogramma. Daarbij 
worden met name projecten die zich richten op de maritieme dimensie, van harte 
uitgenodigd deel te nemen.

Zorg dat u deze laatste kans niet mist. Houd er bij het uitwerken van 
uw projectvoorstel rekening mee dat alle projecten op 30 september 2014 afgerond moeten zijn. De maximale 
duur vanaf het moment van goedkeuring door de Stuurgroep zal dus 28 maanden bedragen.

Het GTS en de facilitatoren kunnen u nadere informatie geven of samen met u uw project doornemen. Alle documenten 
met betrekking tot de 9e projectoproep kunnen worden gedownload op de website.
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Op 22 en 23 november 2011 nam de Stuurgroep in Antwerpen onder voorzitterschap van Inga Verhaert, gedeputeerde 
van de Provincie Antwerpen, een besluit over de 49 projecten die waren ingediend in het kader van de 8e projectoproep.

http://www.interreg4a-2mers.eu/programme/where-are-we-today/nl
http://www.interreg4a-2mers.eu/how-to-apply/application-pack/nl
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De seminaries spelen zo veel mogelijk in op de behoeften van alle 2 Zeeën-partners en bieden een ontmoetingsplaats 
voor de projectpartners. Daarom worden de regionale seminaries georganiseerd per lidstaat en per projectoproep 
waarbinnen de projecten zijn goedgekeurd. In de seminaries komen onderwerpen aan de orde zoals projectbeheer, 
samenwerking met partners, rapportageprocedures, projectwijzigingen en communicatie.

Het Programma organiseert voor het eerst regionale seminaries
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2 Zeeën-Programma bij de lokale Open Days 2011! 
Naast de seminaries en workshops die van 10 t/m 13 oktober werden 
georganiseerd in Brussel, vonden er in de maanden september, oktober en 
november in de hele Europese Unie en daarbuiten meer dan 250 plaatselijke 
bijeenkomsten plaats onder het motto «Europa in mijn regio/stad».

Daarnaast nam het 2 Zeeën-Programma deel aan de informatie- en debatdag 
die 10 november  werd georganiseerd door Dunkerque Grand Littoral in 
Frankrijk over het thema: «Bouwen aan een toekomst voor onze regio’s: 
uitdagingen en perspectieven voor de toekomst van Europa». De dag werd 
geopend door Michel Delebarre, Burgemeester van Duinkerke en voorzitter 
van de commissie COTER van het Comité van de Regio’s. Het werd bijgewoond 
door ruim 80 Europese afgevaardigden.

Het 2 Zeeën-Programma was goed vertegenwoordigd: Véronique Weyland-Ammeux, programmadirecteur van 2 Zeeën, 
schetste een beeld van de resultaten die tot nu toe op maritiem gebied zijn bereikt in het kader van het Programma. 
Toon Peters, projectmanager van het project TRANSCOAST, presenteerde een concreet voorbeeld van een maritiem 
grensoverschrijdend project en de voordelen ervan voor het gebied. 

Zie voor meer informatie over de lokale Open Days: www.opendays.europa.eu

 Over de projecten …

BPPE: Ondernemen van begin tot eind, en verder
Op dinsdag 27 september vond het slotevenement plaats van het project BPPE (‘Best Practice in Promoting Enterprise’) 
in Gent. Dit project draait volledig om ondernemerschap. Er zijn twee partners bij betrokken: BSK-CiC (VK) en Voka Oost-
Vlaanderen (Vl/B). 

Het evenement werd druk bezocht door een groot aantal organisaties, overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen bij 
het Programma. Gedeputeerde Marc De Buck van de provincie Oost-Vlaanderen, opende de bijeenkomst. De projectmanagers 
vertelden iets over de achtergrond van BPPE en presenteerden vervolgens de resultaten van de pilootprojecten. Zij lieten 
video-opnames zien die werden gemaakt tijdens de diverse workshops en bijeenkomsten die in het kader van het project 
werden georganiseerd. Ook waren er enkele begunstigden van het project aanwezig, die iets vertelden over hun ervaringen 
met het project. Zo konden de mensen in de zaal zelf horen hoe cruciaal deelname aan de BPPE-pilootprojecten was 
geweest, en werd het project concreet.
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Tijdens het slotevenement vond ook de officiële presentatie van de ‘Enterprise 
App Guide’ plaats. Dit is een app voor iPhone/iPad die speciaal is ontwikkeld 
om de resultaten van het project op een nieuwe manier te communiceren en 
te verspreiden. Voortbouwend op het thema ‘bevorderen van ondernemerschap’ 
fungeert de app als platform waarop de enterprise games en tutorials worden 
gebundeld die via de App Store beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om de 
belangrijkste vaardigheden die de speler leert: begroten, marketing, zorgen voor 
klanttevredenheid, enz. Met de app bereiken we een breder, maar vooral ook 
nieuw publiek, dat we met de traditionele websites en methoden niet bereiken.De 
app is een blijvend en concreet resultaat van het project, dat ervoor moet zorgen 
dat dit beste praktijkvoorbeeld ook na afsluiting van het project een vervolg krijgt. 

Zie voor meer informatie de volgende BPPE-websites:
http://www.voka.be/arbeidsmarkt/aanbod/Pages/BPPE.aspx
http://www.bsk-cic.co.uk/programmes/bppe-best-practice-in-promoting-enterprise

De eerste twee seminaries werden gehouden in Brugge (BE) op 5 december en in Chelmsford (UK) op 8/9 december. 
De volgende seminaries worden in de eerste helft van 2012 georganiseerd. U kan zich enkel inschrijven als u een 
persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de facilitatoren of het GTS.

www.opendays.europa.eu
http://www.voka.be/arbeidsmarkt/aanbod/Pages/BPPE.aspx
http://www.bsk-cic.co.uk/programmes/bppe-best-practice-in-promoting-enterprise
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BOAT 1550 BC: Persconferentie

(Photo: Dover boat after excavation @ cat)

Slotconferentie TSE: Mind the gap – van uitsluiting naar inclusie
Op 16 en 17 november werd in Southampton de TSE-conferentie (Tackling Social Exclusion) 
gehouden.
Deze conferentie vormde het slot van een 3-jarig Interreg IVA 2 Zeeën-project van de steden 
Gent, Rotterdam en Southampton. De partners wilden hiermee een platform creëren voor 
het uitwisselen van ervaringen en aanbevelingen. Dit sluit aan bij de EU 2020-strategie, die 
beoogt «de voordelen van economische groei zo eerlijk mogelijk te verdelen en ervoor te 
zorgen dat alle burgers de kans krijgen actief te participeren in de samenleving». 

Met een videoboodschap van László Andor, Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale 
zaken en gelijke kansen werd de conferentie geopend. Hij herinnerde de aanwezigen eraan 
dat inclusieve groei een van de kernelementen voor de toekomstige regionale strategie van 
de Europese Unie zal zijn. (Eurocommissaris L. ANDOR)

Daarna bestond het afwisselende programma uit verschillende sprekers met uiteenlopende achter-
gronden, wat aanleiding gaf tot een inspirerend en geanimeerd debat over sociale uitsluiting. Boeiend 
was dat de discussie vanuit zoveel verschillende invalshoeken (overheid, bedrijfsleven, politiek) werd 
gevoerd: er waren de vice-voorzitter voor talentmanagement van Volvo Cars, de voorzitter van het 
Europees netwerk voor armoedebestrijding, een arbeidseconoom van de universiteit van Tilburg, een 
bestuurslid van de mensenrechtenbeweging, enz.

Op de tweede dag presenteerden de projectpartners de resultaten van de activiteiten, waarbij de 
beste praktijkvoorbeelden eruit werden gelicht die ervoor moeten zorgen dat steden voor iedereen 
toegankelijk blijven, waarbij met name wordt geprobeerd om diegenen die het verst van de arbeids-
markt afstaan weer aan het werk te helpen en de ondersteuning aan mensen met een handicap of 
andere sociaal zwakkere groepen te verbeteren. Ook bood het programma ruimte voor studiebezoe-
ken, netwerken en presentaties van afnemers van de dienstverlening. 

Alle presentaties en casestudy’s van de conferentie kunnen worden gedownload via de website.
Contactpersonen: kerrie.prowting@southampton.gov.uk en su.mihelic@southampton.gov.uk
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Het eerste evenement in het kader van het project «BOAT 1550 BC - Bronze Age maritime communities:
yesterday today» vond plaats op 27 september in Lille. Het was opgezet als een gewone pers-
conferentie, waar de zeven partners (onder leiding van de universiteit van Lille 3 en het Franse «Maison européenne 
des sciences de l’homme et de la société») samen de hoofddoelstellingen en de belangrijkste evenementen van dit 
grensoverschrijdende project presenteerden. 

Het project is ontstaan vanuit een belangrijke archeologische ontdekking, namelijk een van de 
oudste zeewaardige schepen die we kennen. Het schip stamt uit 1550 v.Chr. en werd in 1992 in 
de haven van Dover gereconstrueerd. Dankzij de archeologische opgravingen die de afgelopen 
15 jaar onder leiding van wetenschappers uit Engeland, Frankrijk en België zijn gedaan, levert 
het schip ons veel nieuwe kennis op over de manier waarop mensen circa 3500 jaar geleden 
leefden in het 2 Zeeën-gebied.

Het doel is nu om deze wetenschappelijke bevindingen vanaf 2012 bij het publiek onder de 
aandacht te brengen door middel van een aantal evenementen. Het is dan 20 jaar geleden dat 
het schip werd ontdekt. Deze activiteiten zullen zich onder andere richten op kinderen. In Dover 
zal er een replica van het schip op een schaal 1:2 worden gebouwd, met daaraan gekoppeld 
een officiële tewaterlating. Daarna zal het naar Boulogne-sur-Mer gaan, waar het het pronkstuk 
zal zijn van een reizende tentoonstelling door Frankrijk (Boulogne-sur-Mer), België (Velzeke) en 
Engeland (Dover). De tentoonstelling zal telkens 6 maanden op één plek blijven. 

Het startevenement kreeg veel aandacht in de lokale media, maar werd tevens door 
de projectpartners aangegrepen om ook bekendheid in buitenlandse media te krijgen: 
wetenschappers presenteerden archeologische objecten en museumdirecteuren gaven 
informatie over tentoonstellingslocaties. In het informatiemateriaal voor de pers zat een 
complete presentatie van het grensoverschrijdende project, met een activiteitenkalender van 
het project, informatie over alle partners en een CD-rom met foto’s van de boot en van 
bronzen objecten. Dit was allemaal gegoten in de huisstijl van het project, die speciaal voor 
deze gelegenheid was ontwikkeld.

Contactpersoon:  anne.lehoerff@univ-lille3.fr

http://tse.two-seas.eu/en-GB/resources
mailto:kerrie.prowting@southampton.gov.uk
mailto:su.mihelic@southampton.gov.uk
mailto:anne.lehoerff@univ-lille3.fr
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Transcoast gepresenteerd tijdens de Nederlandse Landelijke 
Kustdag 2011
Tijdens de Landelijke Kustdag 2011 die op 31 oktober en 1 november 2011 in Egmond aan Zee (Nederland) werd georga-
niseerd, heeft Toon Peters van de Provincie Zeeland (hoofdpartner van het project) het project Transcoast gepresenteerd.

Zo konden de ruim honderd deelnemers aan de Landelijke Kustdag, die 
mede wordt georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en 
Congressen, kennismaken met nieuwe ontwikkelingen in de kustgebieden. 
Het publiek bestond uit bestuurders, ondernemers, ambtenaren en 
vertegenwoordigers van toeristische organisaties.

Toon Peters, projectmanager van Transcoast, schetste de mogelijkheden 
voor kustontwikkelingen in het kader van Interreg-Programma’s. 
Daarbij benadrukte hij niet alleen de investeringen, maar met name de 
grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van kennis.
 
De diverse regio’s van het 2 Zeeën-gebied kunnen tijdens de transformatie 
van kustgebieden (bijvoorbeeld bij havenontwikkeling) veel van elkaar 
leren en wat een groot voordeel van deze samenwerking is.

Het team van Transcoast gaf ‘s middags ook een van de workshops. Hier kwamen de specifieke plannen van de Transcoast-
partners en het belang van grensoverschrijdende samenwerking aan bod. De presentaties riepen
vragen en reacties vanuit het publiek op, die vervolgens de aanzet hebben gegeven tot nieuwe 
vormen van Europese samenwerking.

Startbijeenkomst van het project Fish and Chips
Op donderdag 17 november 2011 vond de startbijeenkomst plaats van het project “Fish 
and Chips”. Zeven partners uit zes verschillende regio’s  (Midden-West-Vlaanderen, 
Provincie Antwerpen, Meetjesland, Boulogne-sur-Mer, Zuidoost-Engeland en Somerset) 
hebben de handen ineengeslagen om de economische ontwikkeling van de voedingssector 
te stimuleren door de concurrentiepositie te versterken en innovatie te bevorderen.

Alle partners gaan op basis van één gemeenschappelijk concept nieuwe product-markt-
combinaties ontwikkelen. Om ervaringen uit te wisselen, zal er een aantal  ‘smaak-
academies’ worden gehouden. Het project omvat daarnaast een aantal B2B-bijeenkoms-
ten voor de partnerregio’s en enkele excursies voor reisorganisaties.

Tijdens de startbijeenkomst maakten de deelnemers een boottrip over het kanaal Roeselare-Tielt. Op de boot organiseerde 
trendwatcher Nathalie Bekx een interactieve workshop over trends op voedingsgebied. ‘s Avonds werden het project Fish 
and Chips en de partners ervan gepresenteerd. Kookboekschrijfster Lien Willaert gaf een lezing over gezonde voeding. Het 
lopend buffet met streekspecialiteiten van lokale bedrijven en andere projectpartners viel zeer goed in de smaak bij de 140 
deelnemers. De avond werd in vrolijke sfeer besloten met Félicienne, de gidszeug die wandelaars begeleidt op het erfgoed 
Oosteeklo.

De Regiostars Awards voor 2013 gaan van start! 
Regiostars is een initiatief van de Europese Commissie (DG Regio). Doel van de awards is om goede praktijkvoorbeelden 
van door de EU gecofinancierde projecten voor het voetlicht te brengen. Er wordt met name op gelet of het om originele 
en innovatieve projecten gaat, die inspirerend zijn voor andere regio’s.

De RegioStars Awards 2013 – de awards voor innovatieve projecten – zijn onderverdeeld in vijf 
categorieën:
1. Slimme groei: Universiteiten verbinden met regionale groei
2. Duurzame groei: Duurzaam gebruik van hulpbronnen in KMO’s aanmoedigen 
3. Inclusieve groei: Sociale innovatie: creatieve antwoorden op maatschappelijke uitdagingen 
4. Citystar: Geïntegreerde aanpak van duurzame stadsontwikkeling
5. Informatie en communicatie: Korte video’s gebruiken voor de promotie van het regionaal 
beleid van de EU 

Voorstellen moeten namens de projectleider door de Beheersautoriteit worden ingediend. Als u 
dus van plan bent een project in te dienen, moet u uiterlijk 30 maart 2012 contact opnemen 
met het GTS! (3 weken voor de officiële sluitingsdatum bij de Europese Commissie)

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm 

2 Seas

http://www.transcoastproject.com
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_13_en.cfm
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Nieuws van het GTS

Tips van Davide & Tim: Projectafsluiting en eindrapport

De tijd nadert met rasse schreden en enkele projecten van de 1e projectoproep ronden reeds hun activiteiten af. Dat 
betekent tevens het officiële einde van een aantal grensoverschrijdende projecten binnen het Programma. De resulta-
ten van deze projecten zullen naar verwachting een duurzaam effect hebben binnen het 2 Zeeën-gebied.

Om een goed overzicht te krijgen van de projectresultaten, wordt ieder project verzocht om een eindrapport in te 
vullen, waarin de belangrijkste informatie staat over de activiteiten, de behaalde resultaten en de ervaring die het 
project heeft opgeleverd. Het eindrapport speelt daarom een belangrijke rol bij de communicatie en kapitalisatie, en 
wordt in feite het visitekaartje van het project.

Wanneer moeten projecten hun eindrapport inleveren?
Het GTS heeft een aangepaste sjabloon gemaakt voor het eindrapport. Deze wordt 
de Hoofdpartners samen met het laatste voortgangsrapport toegezonden. Het 
eindrapport moet samen met dit laatste voortgangsrapport worden ingediend (2 
maanden na de einddatum van de activiteiten).

Welke documenten moeten aan het einde van het project worden 
ingeleverd?
Samen met het laatste voortgangsrapport moet een aantal documenten worden 
ingediend: 
- het eindrapport zelf
- een CD-rom met de belangrijkste producten van het project 
- indien nodig een extra financieel rapport over de laatste drie maanden na de              
  afronding van de laatste activiteiten
- de checklist administratieve afsluiting

Wat gebeurt er wanneer een project deze documenten niet inlevert?
Wanneer de afsluitende documenten niet compleet zijn, kan het project niet administratief worden afgesloten en kan 
de uitbetaling van de laatste EFRO-tranche niet plaatsvinden. Hoe sneller het eindrapport wordt ingediend bij het GTS, 
des te eerder kan de laatste betaling plaatsvinden. 

Zie voor meer informatie over de afsluitingsprocedure de FAQ op de 2 Zeeën-website (gedeelte over de af-
sluiting van projecten: http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/faq/nl ); hier kunt u alle documenten 
downloaden.

Datum      Evenement
20 januari 2012       Sluiting 9e projectoproep, specifiek gericht op Gemeenschappelijke Prioriteit

14 februari 2012             Regionaal seminarie in VK

30 maart 2012       Sluitingsdatum om projecten in te dienen bij het GTS voor de Regiostars Awards

Deze nieuwsbrief is er voor u!

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen bij INTERREG IVA 2 Zeeën. Hebt u iets te melden? Ideeën 

of suggesties voor een volgend nummer kunt u sturen naar: 

newsletter@interreg4a-2mers.eu

Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille

T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98 - contact@interreg4a-2mers.eu

Belangrijke data
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http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-2/faq/nl
mailto:
mailto:newsletter@interreg4a-2mers.eu

