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Drie thema’s staan centraal:

•	 valorisatie	van	behaalde	resultaten;
•	 start	van	de	thematische	
kapitalisatie;

•	 voorbereidingen	voor	de	toekomst.

Zoals bekend zijn de meeste van de 86 
projecten in het kader van 2 Zeeën nog 
volop aan de gang, maar toch begint het 
einde van de programmaperiode 2007-
2013 al in zicht te komen. Daarom is 
het van belang aan te tonen dat EFRO-
middelen zowel in ‘thematisch’ als in 
‘territoriaal’ opzicht goed zijn besteed.

Het evenement is vooral bedoeld om 
de	 resultaten	 van	 de	 projecten	
onder	 de	 aandacht	 te	 brengen van 
een breed publiek. Alle 86 projecten en 
de diverse betrokken gebieden kunnen 
zich presenteren op een projectenbeurs. 
Daarnaast is het de bedoeling dat 
projecten, gebieden en andere 
betrokkenen de meerwaarde van het 
programma laten zien. 

Een tweede doelstelling is om de	start	
van	 de	 kapitalisatieactiviteiten	 in	
te	luiden. 2 Zeeën behoort tot de pro-
gramma’s voor Europese Territoriale 
Samenwerking en meer specifiek tot de 

grensoverschrijdende programma’s. De 
kapitalisatie van 2 Zeeën is daarom maat-
werk, afgestemd op het eigen karakter 
van de betrokken partners en gebieden. 
Daarbij staan de volgende prioriteiten 
centraal: behaalde resultaten consolide-
ren en valoriseren; competenties van bui-
ten de huidige samenwerkingsverbanden 
integreren; en de huidige thematische 
netwerken helpen bij voorbereidingen 
voor de toekomst. 

Tot slot maken we van de gelegenheid 
gebruik om ons	voor	te	bereiden	op	de	
volgende	 programmaperiode. Tijdens 
een rondetafelbijeenkomst zullen de 
conclusies van de IV A-evaluatie worden 
besproken (programma, projecten en 
organisatie) en ideeën over het toekomstige 
V A-programma worden gepresenteerd 
(EU, lidstaten en programma-autoriteiten). 
Op basis hiervan zal worden gedebatteerd 
over de toekomstige ‘identiteit’ van het 2 
Zeeën-programma. 

Het	 gedetailleerde	 programma	
met	 alle	 praktische	 informatie	
is	 vanaf	 januari	 te	 vinden	 op	 de	
programmawebsite.	 Inschrijven	 is	
mogelijk	vanaf	begin	volgend	jaar.	

Houd	uw	agenda	alvast	vrij	
voor	het	volgende	jaarlijkse	
2	Zeeën-evenement!
Het volgende jaarlijkse evenement van het 2 Zeeën-
programma wordt gehouden op 14	 en	 15	maart	 2013	
(12.00 tot 12.00 uur) in	Rotterdam.

Programme de coopération transfrontalière 2007-2013 cofinancé par le FEDER
Cross-border cooperation programme 2007-2013 part financed by ERDF
Programma voor grensoverschrijdende samenwerking 2007-2013 medegefinancierd door EFRO
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Britse	staatssecretaris	bezoekt	drie	
2	Zeeën-projecten	in	Brighton	&	Hove	

Barones Hanham, parlementair 
staatssecretaris van het Departement 
van Gemeenschappen en Lokaal 
Bestuur (DCLG), heeft op 20 september 
2012 in Brighton & Hove drie 2 Zeeën-
projecten bezocht: BUFU,	 Great	 War	
en Learning	Cities.

Om te beginnen bezocht ze de Open 
Market voor een ontmoeting met de 
projectteams en begunstigden van 
het project Building Futures (BUFU). 
Dit is een samenwerkingsverband van 
Brighton, Grande-Synthe en Duinkerke 

dat werklozen in de bouwsector op weg 
helpt naar werk en opleiding door aan te 
haken bij grote lokale bouwprojecten. 

Verder kreeg Barones Hanham informatie 
over het Vlaams-Frans-Britse project 
Great War, dat zich richt op de herdenking 
van de 100e verjaardag van de Eerste 
Wereldoorlog in 2014 en de ontsluiting 
van het sociale en culturele erfgoed. In 
het Royal Pavilion in Brighton bezocht ze 
een tentoonstelling over de functie van het 
koninklijk paleis als militair hospitaal voor 
Indiase soldaten in de Eerste Wereldoorlog. 

Het bezoek eindigde met de officiële 
opening van het Portslade Learning 
Centre. Dit centrum is opgezet door het 
project Learning Cities en biedt tal van 
mogelijkheden voor levenslang leren 
voor volwassenen van alle leeftijden. Het 
doel van dit 2 Zeeën-project (Brighton en 
de steden Carvin en Turnhout) is om de 
levenskwaliteit van de moeilijkst bereikbare 
groepen te verbeteren door een cultuur 
van levenslang leren te stimuleren. 

Baroness	Hanham:

“Ik	vind	het	geweldig	om	te	zien	welke	
positieve	 impact	 INTERREG	 heeft	
op	de	 lokale	gemeenschap.	Dit	 soort	
projecten	zijn	goed	voor	de	economie	
en	gunstig	voor	de	bewoners.	 Ik	wil	
alle	betrokkenen	van	harte	feliciteren	
en	 ik	 kom	 binnenkort	 graag	 nog	
eens	kijken	naar	al	het	boeiends	dat	
is	 ontstaan	 door	 de	 uitwisseling	 van	
kennis	 tussen	 Brighton	 en	 andere	
lokale	 overheden	 in	 binnen-	 en	
buitenland.”

‘Treasures	Revealed’:	
Bezoek	van	Europese	
partners	en	toeristische	
diensten

OVER	DE	PROJECTEN	…

Op 18 september werden 24 vertegenwoordigers van culturele 
en toeristische organisaties uit Kent en Pas-de-Calais ontvangen 
door burgemeester Robert	Waters van Canterbury. In The 
Beaney, het nieuwe cultuurcentrum van Canterbury, bracht 
de delegatie een bezoek aan het Art Museum. Dit museum is 
medegefinancierd door het project Treasures Revealed. 

Eerst werd in het nieuwe ‘leerlab’ in The Beaney aantal presentaties 
gegeven over het project en over de impact van het centrum op 
het toerisme. Vervolgens was er een rondleiding langs de pop-
up-displays over het thema ‘restauratie’ van Treasures Revealed.

Het Britse culturele en toeristische personeel weet deze prachtige 
nieuwe voorziening nu doeltreffend te promoten. De culturele 
medewerkers uit Boulogne zijn van plan om dankbaar gebruik te 
maken van alles wat ze tijdens het bezoek hebben geleerd – wat 
hen uitstekend van pas zal komen in hun Crypte-project.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite:  
http://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/crypte/en/le-projet-
de-restauration-et-de-mise-en-valeur/tresors-reveles
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Schepen	leren	bouwen	
met	het		TMS	project

Op 5 oktober werd in Ename (Provincie 
Oost-Vlaanderen) de slotconferentie 
van het project Traditional	Maritime	
Skills	 (TMS) gehouden. Liefhebbers 
van historische schepen konden hier 
hun hart ophalen. 

De Britse, Vlaamse en Nederlandse partners 
hebben drie jaar lang samengewerkt om 
traditionele scheepsbouwvaardigheden 
te documenteren en voor toekomstige 
generaties te behouden. Dit 2 Zeeën-
project is opgezet vanuit het besef dat 
het betrokken gebied over een schat 
aan maritiem erfgoed beschikt. Het 
traditionele scheeps- en botenbouwvak 
dreigt echter uit te sterven en 
scheepswerven hebben steeds meer 

moeite om bekwame vaklieden te 
vinden.

Als u enthousiast bent over historische 
en bijzondere schepen, of als u van deze 
passie uw beroep wilt maken, kijk dan 
eens op de website van TMS met zijn 
online virtuele leeromgeving. Hier vindt 
u een overvloed aan onderwijsmateriaal, 
video’s, afbeeldingen, interviews en cur-
susschema’s die tijdens het project tot 
stand zijn gekomen. U kunt ook time-
lapse-video’s over bepaalde vaardig-

heden opzoeken; aan weerszijden van 
het Kanaal hebben de partners de voort-
gang van de botenbouwprojecten zorg-
vuldig vastgelegd.

Al deze tools zijn gratis beschikbaar voor 
alle belangstellenden. Ook leken kunnen 
zich op de website van TMS (www.
traditionalmaritimeskills.eu)	 laten 
inwijden in de geheimen van bijvoorbeeld 
klinken, splitsen, optuigen, lamineren en 
zeilen naaien!

Alles over de 2 Zeeën-projecten…

De nieuwe editie van het Projectenoverzicht dat in juni werd gepubliceerd gaf al een goed 

overzicht van de 86 goedgekeurde projecten van het programma. 

Dankzij de nieuwe online projectendatabase is nog veel meer informatie per project beschik-

baar. Deze database bevat de laatste updates en resultaten en maakt nog meer duidelijk hoe 

de projecten bijdragen aan de ontwikkeling van ons programmagebied. 

Kijk op de website onder Goedgekeurde projecten:

http://www.interreg4a-2mers.eu/left-navigation-box-1/approved-projects/nl
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Oostende	is	voorbereid	op	overstromingen	 

Het Zeeheldenplein in Oostende was 
de ideale setting voor dit evenement in 
het kader van de Dag van de Europese 
Samenwerking, dat op 22 september 
werd georganiseerd door de projecten 
Flood	Aware	en CC2150.

Onder het motto ‘Bent	 u	 klaar	
voor	 het	 overstromingsgevaar?’	
werden mensen bewuster gemaakt 
van de dreiging van overstromingen. 
Het overstromingsrisico langs de 
Noordzeekust en in het binnenland is 
veel groter dan men vaak denkt. Daarom 
hebben diverse Europese regio’s hun 
kennis gebundeld in 2 Zeeën-projecten 
om de risico’s te verminderen en de 
mensen beter voor te bereiden.

Dit publieksevenement was voor 
de Britse, Vlaamse en Nederlandse 
partners een unieke gelegenheid om 
hun kustprojecten te presenteren aan 
inwoners en bezoekers van Oostende. 
In een bioscooptent konden bezoekers 
door middel van een 3D-visualisatie 
(ontwikkeld door de provincie Zeeland) 
zelf een overstroming van de zee 
meemaken. 

Er werd ook geëxperimenteerd met 
een website om overstromingen te 
voorspellen en te leren hoe je je huis 
overstromingsbestendig kunt maken. 

De partners van Coastal Communities 
2150 vroegen bezoekers naar hun 
mening over de kust (met name over 
kustverdedigingswerken) en naar hun 
ideeën over aanpassing in de toekomst. 
Verder kon iedereen zijn kennis testen 
over de stijging van de zeespiegel 
en klimaatverandering. Voor gretige 
kinderhandjes (en -hoofdjes) lag het 
eerste deel van het educatieve pakket 
van Flood Aware klaar om te worden 
uitgetest.

De locatie was niet toevallig gekozen: het 
Zeeheldenplein is onlangs heringericht 

om de stad tegen overstromingen te 
beschermen. Bovendien werd hier 
door de plaatselijke brandweer, als 
demonstratie voor de inwoners, een stuk 
van de mobiele stormmuur opgezet.

Een	 geslaagde	 dag	 voor	 organi-
satoren	en	bezoekers!	

Wil	 graag	meer	wil	 weten	 over	 de	
preventie	 van	 overstromingen	 en	
het	Flood	Aware	project,	is	welkom	
op	 de	 internationale	 Flood	 Aware	
conferentie	in	Zeeland	op	31	januari	
en	1	februari	2013.

TERUGBLIK	OP	DE	DAG	VAN	DE	EUROPESE	SAMENWERKING
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Kortrijk:		
Op	weg	naar	sociale	inclusie
OCMW Kortrijk en de Stad Kortrijk zijn partners bij drie 2 Zeeën-projecten, die zich vanuit 
verschillende invalshoeken bezighouden met sociale inclusie. Om hun activiteiten nog eens extra in 
de kijker te plaatsen, organiseerden zij naar aanleiding van de Dag van de Europese Samenwerking 
op 21 september een conferentie en een projectenbeurs. 

De conferentie ‘Sociale inclusie – Bouwstenen voor de Europa 
2020-strategie’ werd geopend door Stefaan De Clerck, de 
burgemeester van Kortrijk, waarna de 140 aanwezigen uitleg 
kregen over hoe diverse INTERREG-projecten innovatief aan 
sociale inclusie werken.

Sommige projecten richten zich bijvoorbeeld op het verbeteren	
van	de	 leefkwaliteit	 in	 achterstandswijken:	 INSPIRER 
met milieugebonden activiteiten (nieuwe groene ruimte); 
DNA	 met initiatieven om het gevoel van eigenaarschap in 
buurten te bevorderen en Swap	Now met nieuwe vormen van 
communicatie over afvalpreventie en recycling.

Andere projecten leggen het accent 
op educatie. Het project Learning	
Cities	werkt in Turnhout met jongeren 
aan de preventie van schoolverzuim 
en met volwassenen aan betere 
‘levensvaardigheden’. In Mechelen en 
Brugge worden jongeren via het project 
Villa	Cross	Media	mediawijs gemaakt.
 
Het project SUCCES gaf uitleg over 
methoden voor het verbeteren van 
de mobiliteit	 van	 mensen	 die om 
meerdere redenen moeilijk aan het 
werk komen, maar daar nu in hun 
eigen omgeving individueel bij worden 
begeleid.

Alle projecten werken met verschillende	

middelen	 en	 activiteiten	 maar	
streven	 hetzelfde	 doel	 na: bewoners 
engageren en de burger centraal 
stellen. Alle partners vonden hun 
grensoverschrijdende ervaringen voor 
herhaling vatbaar!

Na	deze	intensieve	sessie was er een 
rondleiding door Kortrijk met bezoeken 
aan een aantal projectlocaties. De dag 
werd afgesloten met een straatfeest in 
de Stasegemsestraat, dat volledig door 

de buurtbewoners was georganiseerd – 
precies de doelstelling van het project 
DNA – en waar medebewoners en 
bezoekers een mix van activiteiten 
aangeboden kregen.

Het	 project	 SeaMedia	 stuurde	
zijn	 beste	 verslaggevers,	 dus	
proef	 de	 sfeer	 van	 de	 dag	 op	 de	
Facebookpagina	 van	 SeaMedia	 of	
bekijk	 het	 videoverslag	 op	 www.
SeaMe.tv

©SeaMedia
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Wil	u	ook	tot	Regiostar	verkozen	worden?
Regiostars is een Europese wedstrijd die de aandacht wil vestigen op goede praktijkvoorbeelden 
en innovatieve ideeën van EU-projecten.  

BELANGRIJKE	DATA

26	&	27	november	2012			

14-15	maart	2013

21	&	22	november	2012

31	januari	-	1	februari	2013

Vergadering	Comité	van	Toezicht	en	Stuurgroep	–	Arras

Jaarlijks	2	Zeeën-evenement	–	Rotterdam	(Mis	het	niet!)

Jaarlijks	evenement	Interreg	IV	A	Frans-Engelse	
Kanaalprogramma	–	Bognor	Regis,	West	Sussex

International	Flood	Aware	conferentie	-	Middelburg

En	verder…

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

In de voorrondes voor 2013 was het 2 Zeeën-programma 
goed vertegenwoordigd. Het project SUCCES is inmiddels 
doorgedrongen tot de finale in de categorie ‘Inclusieve groei’. 

Tijdens de Open Dagen in oktober in Brussel mocht SUCCES 
zichzelf presenteren aan een onafhankelijke jury. Het project 
zet zich in om de moeilijkst bemiddelbare werkzoekenden 
aan kwalificaties te helpen. Rachael Fulford van Medway 
Council en Justien Jonckheere uit Kortrijk presenteerden 
bij deze gelegenheid de nieuwe SUCCES-video, waarin de 
eindbegunstigden aan het woord komen. De uiteindelijke 
winnaars van de Regiostars Awards 2013 worden in januari 
bekendgemaakt. 

Intussen is ook de Regiostars-wedstrijd	2014 al van start 
gegaan. Projecten kunnen zich inschrijven voor de volgende 
categorieën: 

•	 Slimme	groei:	innovatie	in	het	MKB/KMO’s
•	 Duurzame	groei:	
	 Groene	groei	en	banen	door	de	bio-economie
•	 Inclusieve	groei:	werk	voor	de	jonge	generatie
•	 Citystar:	
	 Investeringen	in	duurzaam	stedelijk	
	 openbaar	vervoer
•	 Grote	investeringsprojecten:	
	 Energiebesparing	en	de	CO2-arme	economie

Aanvragen voor deelname moeten namens de hoofdpartner 
worden ingediend door de Beheersautoriteit. Dus als u van plan 
bent het SUCCES-voorbeeld te volgen en mee te dingen naar 
een prijs, neem	dan	vóór	1	maart	2013	contact	op	met	
het	GTS!	

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op de 
website van DG REGIO:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/
regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm
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