
	  

Muren en Tuinen officieel gestart.         
Pagina 2

Het SUCCES project, geleid door Med-
way Council, werd door het Programma 
uitgenodigd deel te nemen in de cate-
gorie ‘Inclusieve groei’ en werd als Re-
giostars 2013 finalist verkozen uit 149 
kandidaten.
 
Het projectteam van SUCCES ontwikkel-
de een grensoverschrijdend programma 
om de werkgelegenheid te bevorderen 
en vaardigheden om te zetten in formele 
kwalificaties, wat werkzoekenden een 
beduidend voordeel moet opleveren op 
de arbeidsmarkt. De SUCCES activitei-
ten vonden plaats in Medway, Great Yar-
mouth en Waveney aan Engelse zijde, in 
Grande-Synthe (Frankrijk) en in Kortrijk 
(Vlaanderen).

Werklozen begeleiden in hun zoektocht 
naar werk is maar één deel van het ver-
haal. SUCCES wordt gekenmerkt door 
persoonlijke begeleiding op maat van de 
werkzoekende. Zo werden voor het hele 
partnerschap al meer dan 2500 werklo-
zen begeleid, wat de initiële doelstelling 
van 600 personen voor het project ver 
overtreft. 

In februari 2013 worden de win-
naars verkozen tijdens de Regions 
for Economic Change conferentie.

We duimen voor de prijsuitreiking ! 

Heet van de naald: 

SUCCES is finalist voor 
de 2013 Regiostars awards  
Het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma heeft nog maar 
net z’n eerste stappen gezet in deze Europese wedstrijd, 
en de kwaliteit van de projecten wordt nu al erkend.

VIVID geeft meer slagkracht aan de 
visual design sector. Pagina 4

Europa viert de Dag van de Europese 
Samenwerking op 21 september. Pagina 4
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Projectpartners ontmoeten elkaar 
in dertien Territoriale Workshops
Gedurende de maanden juni en juli werd 
in het hele 2 Zeeën gebied een reeks van 
dertien territoriale workshops geor-
ganiseerd.

Deze uitgebreide consultatie had tot doel 
om partners vanuit hetzelfde deelgebied 
samen te brengen en hen te betrekken bij 
de studie naar de concrete meerwaarde 
van deelname aan een 2 Zeeën project. 
Het debat concentreerde zich rond twee 
belangrijke onderwerpen: wat zijn de 
concrete voordelen voor organisaties die 
deelnemen aan een 2 Zeeën project en 
hoe heeft het gebied waar zij werkzaam 
zijn baat bij hun ondernomen acties. De 
deelnemers deelden ook ervaringen rond 

communicatie en brainstormden over hoe 
lokale partners nog meer kunnen samen-
werken om de duurzaamheid van hun ac-
ties te garanderen.

De workshops duurden telkens een halve 

dag en hebben in totaal meer dan 150 
deelnemers bij elkaar gebracht. 

Op dit moment worden de resultaten 
gebundeld. Meer nieuws hierover in een 
volgende editie van de nieuwsbrief.  

De tijdelijke onderbreking van betalingen 
is opgeheven door de Europese Commissie
Zoals wellicht bekend werd eind septem-
ber 2011 een audit uitgevoerd door de 
Europese Commissie in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Deze audit wilde de kwaliteit van 
de Engelse eerstelijnscontrole evalueren. 
Als gevolg van de auditresultaten besliste 
de Europese Commissie de deadline van 
betalingen tijdelijk te onderbreken voor de 

VK uitgaven. (in overeenstemming met Ar-
tikel 91 van verordening (EC) 1083/2006).

Toch besliste het Comité van Toezicht op 
16 april 2012 de Engelse partners uit te 
betalen voor de kosten die gedeclareerd 
werden tot 31 december 2011. 

We zijn blij nu te kunnen meedelen 
dat deze tijdelijke onderbreking ein-
delijk door de Europese Commissie is 
opgeheven. Het Programma ontving een 
officiële brief van DG Regio en de reste-
rende betaling werd inmiddels ontvangen. 
We kunnen dus nu iedereen volledig uit-
betalen, met inbegrip van de uitgaven die 
de Engelse partners in 2012 declareerden.

Muren en Tuinen: 
Officieel gestart 
De 22 partners van het 2 Zeeën project 
“Muren en Tuinen” kwamen op 27 april 
in het prestigieuze stadhuis van Brugge 
samen voor de officiële start van het 
project. De Gedeputeerde bevoegd voor 
Kunst en Cultuur van de Provincie West-
Vlaanderen, Gunter PERTRY, verwel-
komde meer dan 100 deelnemers uit 
de 4 lidstaten ven het 2 Zeeën gebied 
met een gemeenschappelijke doel: 

OVER HET PROGRAMMA …

OVER DE PROJECTEN …
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versterkte erfgoedsites regenere-
ren en promoten met aandacht voor 
ecologisch beheer en verbeterde in-
terpretatiecentra. 

Deze kick-off meeting was tegelijkertijd 
de start van een “Opendeur weekend van 
versterkte sites” voor enkele partners in 
Frankrijk en België. Wallen, grachten en 

oude muren tekenden het landschap van 
de rondleidingen en de randactiviteiten. 
Zo konden bezoekers en wandelaars zo-
wel het historische als het ecologische 
belang (her-)ontdekken van de sites.

In de periode van 2011 tot 2014 zal 5.3 
M€ EFRO worden geïnvesteerd om 13 si-
tes in Vlaanderen, Nederland, in de regio 
Nord - Pas de Calais en in Engeland te 
ontwikkelen zodat dit erfgoed op lange 
termijn bewaard kan worden.

Klik hier voor de presentatie van het 
Muren en Tuinen project op YouTube: 
http://www.youtube.com/
watch?v=clC4imdvcsk

Het Greet project in de ban van Londen 2012

De voorbije Olympische en Paralympi-
sche spelen brachten deze zomer duizen-
den bezoekers en sportliefhebbers naar 
Engeland. Dit was de ideale gelegenheid 
voor de Engelse en Franse partners van 
het GREET project om hun regio’s op de 
kaart te zetten als vakantiebestemming 
bij uitstek.

Het GREET project heeft als doel het 
Greeters Programma verder te ontwik-
kelen in Kent en Nord – Pas de Calais. 
Dit programma is gebaseerd op het Big 
Apple concept uit New York, waarbij 
vrijwilligers trots hun stad voorstellen 

aan toeristen. Naast een verkenning van 
de belangrijkste bezienswaardigheden, 
worden de bezoekers op die manier ook 
wegwijs gemaakt in de streek en inge-
wijd in de lokale cultuur en geschiedenis 
van hun vakantiebestemming. 

De Olympische spelen waren dé gelegen-
heid voor de GREET partners om: 

•	 actief Greeters te rekruteren 
en op te leiden, vooral in Kent. 
Vrijwilligers uit Pas-de-Calais 
werden ook uitgenodigd voor 
een gemeenschappelijke oplei-

ding met de Game Time Kent 
Greeters om zo beide regio’s te 
promoten. De Greeters speel-
den een cruciale rol op het par-
cours dat de Olympische vlam 
aflegde. Zo waren ze aanwezig 
tijdens festiviteiten in Kent en 
op belangrijke verkeersknoop-
punten tijdens de Spelen.

•	 persreizen te organiseren die 
een brede waaier aan attracties 
en bezienswaardigheden in het 
gebied in de kijker zetten,

•	 gebruik te maken van de media-
aandacht voor de Spelen om zo 
Kent en het 2 Zeeën gebied als 
“Gateway to the GAMES” te pro-
moten. 

Aan de andere zijde van het Kanaal heeft 
de toeristische industrie alle opportuni-
teiten benut die gepaard gingen met de 
toestroom van buitenlandse toeristen, 
sportteams, atleten en journalisten. 

Meer informatie:
www.jaccueillelemonde.com, 
www.greettheworld.co.uk/en/
www.visitkent.co.uk/greeters
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VIVID geeft meer slagkracht 
aan de visual design sector
 
Op 18 april vond in Southampton Solent 
University de lancering van het VIVID 
project plaats. VIVID staat voor Visual 
Increase by Visual Design. De 9 VIVID 
projectpartners willen samen een grens-
overschrijdend netwerk opzetten van pu-
blieke en private instanties zoals univer-
siteiten, bedrijven en de overheid om de 
sector een economische boost te geven.

Daarom zullen zij over de grenzen heen 
gaan samenwerken en personeel en stu-
denten uitwisselen, samen onderzoek 
verrichten en gezamenlijke projecten 
ontwikkelen.

Tijdens de conferentie toonden inspire-
rende sprekers met tal van voorbeelden 
aan hoe de multimedia en audiovisuele 
sector een impact kan hebben op econo-
mie en hoger onderwijs. Vervolgens on-
dertekenden de partners een gigantische 

partnerschapsovereenkomst. Studenten 
van de Southampton Solent University, 
die één van de eindbegunstigden zijn, 
droegen alvast op een originele manier 
bij tot dit evenement: aan de hand van 
ter plaatse gemaakte tekeningen en car-
toons rapporteerden zij op hun manier 

over het startevenement.

Bekijk hun werk en het VIVID pro-
ject op de projectwebsite 
www.vivideurope.net 
of op de Facebookpagina van het 
project.

Europa viert de Dag van de 
Europese Samenwerking 
op 21 september
Voor het eerst zal op 21 september de Dag 
van de Europese Samenwerking worden 
gevierd in de Europese Unie en daarbuiten. 
In bijna 40 landen krijgt de samenwerking 
tussen lokale partners over de grenzen 

heen een feestelijk tintje en tal van eve-
nementen worden georganiseerd in de 
week van 17-23 september. Hoe heeft Eu-
ropese samenwerking een invloed op uw 
leef- woon- en werkomgeving? Dit is dé 

IN DE KIJKER: 

gelegenheid om op een leuke manier ken-
nis te maken met lokale projecten over on-
der meer gezondheidszorg, milieubehoud, 
werkgelegenheid en vervoer.

Een aantal 2 Zeeën projecten nemen deel aan dit initiatief en zullen zich voorstellen aan het grote publiek:

21 september 
in Kortrijk: 

Sociale inclusie in een interregionale context, 
bouwstenen voor de Europa 2020 strategie

OCMW en Stad Kortrijk organiseren een conferentie en projectenbeurs rond 
het thema sociale inclusie. Naast presentaties van de verschillende projecten 
(onder meer SUCCES, DNA, INSPIRER…) uit Kortrijk  en de rest van Vlaande-
ren zal ook een keynote speaker het belang van sociale inclusie in een inter-
regionale context toelichten. In de namiddag wordt er een wandelparcours 
georganiseerd met bezoeken aan diverse projecten in de stad gevolgd door 
een straatfeest in de Stasegemstraat, opgezet vanuit het eigenaarschap van 
de buurtbewoners, en onderdeel van het DNA project.
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OP DE AGENDA: 

Culture Matters 2012 - Norwich (UK)
Een Shaping 24 Evenement  14 - 16 november 2012  

Culture Matters - 
Waarom is cultuur belangrijk?

•	 Hoe kan cultureel erfgoed steden 
en gebieden verbeteren aantrek-
kelijker maken? 

•	 Wat is de waarde van cultureel 
erfgoed en hoe kan die gemeten 
worden?

•	 Moeten we dit eigenlijk wel meten? 
•	 Hoe maken we cultuur interes-

sant voor een nieuwe generatie? 
•	 Wat doen vindingrijke culturele 

organisaties om deze financieel 
moeilijke tijden te overleven?

Dit zijn enkele van de vragen die op de 
conferentie Culture Matters 2012 in de 
historische stad Norwich onderzocht en 
beantwoord zullen worden.

Culture Matters 2012 zal de belangrijkste 
initiatieven van SHAPING 24 laten zien en 
de succesverhalen, uitdagingen en con-
clusies ervan presenteren, samen met 

andere mooie case studies en ideeën die 
door innovatieve denkers uit heel Europa 
gepresenteerd zullen worden.

	  

	  

	  

22 september: Bent u bestand tegen overstromingen? 

De partners van de projecten Flood Aware en CC2150 nodigen u uit in Oosten-
de (Zeeheldenplein) op zaterdag 22 september. Kom alles te weten over het ri-
sico op overstromingen in uw streek en hoe de Vlaamse kust er in de toekomst 
kan uitzien. Op de agenda staan tevens activiteiten voor de allerkleinsten en 
een heuse demonstratie door de Brandweer van Oostende! 

U kan ook de volgende tentoonstellingen van 2 Zeeën projecten bezoeken:

In het Provinciaal Museum Raver-
sijde (Oostende, BE), kan u meer te 
weten komen over de diversiteit van het 
maritiem erfgoed in de Noordzee en het 
Kanaalgebied. Een tijdelijke tentoonstel-
ling geeft een overzicht van recent on-
derzoek en objecten die werden ontdekt 
in verscheidene scheepswrakken op de 
zeebodem. Deze tentoonstelling maakt 
deel uit van het ‘Archeologische Atlas 
van de 2 Zeeën project’ (A2S).

In het Château-Musée van Boulogne-
sur-Mer (F) ontdekt u alles over het 2 
Zeeën gebied in het bronzen tijdperk tij-
dens de tentoonstelling ‘Voorbij de hori-
zon’. In het kader van deze tentoonstelling 
wordt voor kinderen van 6 tot 15 tevens 
de wedstrijd ‘Kruip in de huid van een 
kind tijdens de Bronstijd’ georgani-
seerd. De BOAT 1550 BC projectpartners 
hebben deze reizende tentoonstelling ont-
wikkeld, en zal nog te zien zijn in Ename 
(BE) tijdens de eerste helft van 2013 en in 
Dover (UK) in het tweede semester.

In de l’H du Siège te Valenciennes (F) 
vanaf 21 September: Tentoonstelling - ‘Me-
mento - Carte blanche à Karim Ghaddab’.  
Deze tentoonstelling kadert in het project 
Landscapes Cities People (LCP), een 2 Zeeën 
project dat verschillende tentoonstellingen, 
conferenties, educatieve - en publieksontwik-
kelingsgerichte activiteiten omvat. 

Neem zeker een kijkje op de website van de EC Day (www.ecday.eu) waar u alles te weten komt over de hele reeks van 
activiteiten die in heel Europa wordt georganiseerd.
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Arch Project: waarderen en beheren van biodiversiteit  

Het ARCH project organiseert in sa-
menwerking met de Eurisy organi-
satie de internationale conferentie ‘Waar-
deren en beheren van biodiversiteit: hoe 

sateliettoepassingen kunnen helpen’ op 18 
oktober 2012 in Rijsel.
Europese regionale administraties worden 
op dit moment geconfronteerd met het 
beheer van verscheidene globale bedrei-
gingen voor ecosystemen op lokaal niveau: 
verlies aan habitat en vernietiging van 
groene gebieden, grondgebruik voor land-
bouw, mijnbouw, transport en stedelijke 
ontwikkeling, de verspreiding van invasieve 
vreemde soorten en klimaatverandering.
Het evenement wil de mogelijkheid geven 
tot ontmoeten, netwerken en uitwisselen 

van ervaringen en te leren, uit praktische 
voorbeelden, hoe satelliettoepassingen de 
regionale autoriteiten kunnen ondersteu-
nen bij het monitoren van natuurlijke habi-
tats en biodiversiteit.

De conferentie is gratis en zal wor-
den gehouden in het Engels en het 
Frans.

Meer informatie en online registra-

tie via de EURISY website. 

BELANGRIJKE DATA

20 september 2012

21 september 2012

8-12 october 2012

26 & 27 november 2012   

21 & 22 november 2012

27-29 november 2012   

Lokale Open Days - Ipswich
Territoriale Samenwerking – verleden, heden en in de toekomst!

Dag van de Europese Samenwerking – op verschillende locaties in Europa

Open Days - Brussel (DG Regio – Comité van de Regio’s)

2 Zeeën Comité van Toezicht - Arras

Jaarlijks Evenement van het 
Interreg IV A Frans – Engels Kanaalprogramma in Engeland 

Internationale conferentie Littoral 2012 Coasts of tomorrow - Oostende

  En indien u geïnteresseerd bent in de Gemeenschappelijke Prioriteit en maritieme onderwerpen:

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

U wenst meer te weten over deze 
conferentie of deel te nemen aan 
Culture Matters 2012 :

Op de website van het project kan u te-
recht voor het programma en meer in-
formatie: 

www.shaping24.eu/conference

Voor het laatste nieuws over de conferentie 
en updates van het programma, volg @Nor-
wichHEART of #CMconf op Twitter of sluit 

u aan bij de Culture Matters 2012 groep 
op LinkedIn.

Er is een speciale korting voor andere 2 
Zeeën projectpartners.

N.B. : De conferentie is een cultureel toeristisch 
initiatief van het project SHAPING 24, een sa-
menwerkingsverband tussen Norwich Heritage 
Economic and Regeneration Trust (HEART) in 
het Verenigd Koninkrijk en de Stad Gent in Bel-
gië. Het samenwerkingsverband SHAPING 24 
heeft verbanden gelegd tussen 24 uitzonder-
lijke erfgoedlokaties in Norwich en Gent.
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