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Om de eerste stappen naar de toekomst 
te kunnen zetten, werd het evenement 
opgezet rond drie pijlers:

•	 valorisatie	van	behaalde	
	 resultaten;
•	 start	van	de	thematische	
	 kapitalisatie;
•	 voorbereiding	op	de	toekomst.

Het 2 Zeeën-programma wil de 420 deel-
nemers, 72 exposanten en alle sprekers 
nogmaals bedanken voor hun actieve bij-
drage en hun motiverende presentaties, 
waardoor dit evenement een groot suc-
ces werd en uitstekende mogelijkheden 
bood om te netwerken.

Het enthousiasme van de deelnemers 
werd gaandeweg steeds duidelijker voel-

baar. De wandelgangen gonsden van de 
clusterideeën, die nu vorm beginnen te 
krijgen: inmiddels zijn er elf aanvragen 
ingediend in het kader van de eerste 
clusteroproep. Tot 15 november bestaat 
nog de mogelijkheid om een voorstel in 
te dienen. 

Op	de	volgende	pagina’s	vindt	u	een	
aantal	tips	om	uw	aanvraag	te	ver-
beteren	(zie	pagina	7).	

Dankzij de video, geproduceerd door het 
SeaMedia project SeaMe.tv, die onder 
meer interviews met sprekers en hoofd-
partners bevat, kan u de sfeer van het 
evenement herontdekken. Via hun web-
site. Alle presentaties en een aantal foto’s 
van het evenement zijn ook te bekijken 
op de 2 Zeeën website.

Terugblik	op	het	jaarlijkse	
evenement	2013	in	Rotterdam
Op de overgang tussen de huidige en de volgende Programma-
periode werd op 14 en 15 maart in Rotterdam het jaar-
lijkse 2 Zeeën-evenement gehouden.

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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Rotterdam	2013:	ideale	plek	om	de	resultaten	
van	2	Zeeën	in	de	kijker	te	zetten!
Het jaarlijkse evenement 2013 was de laatste kans in de huidige programmaperiode om de 
2 Zeeën-projecten in de schijnwerpers te zetten.  

Op de eerste dag werd de balans opge-
maakt van de 86 goedgekeurde 2 Zeeën-
projecten, die gelijkmatig waren verdeeld 
over de thematische prioriteiten. 

In vier parallelle sessies kwamen de 
belangrijkste resultaten en verbeter-
punten aan de orde voor elk van de vier 

thematische prioriteiten: Economische	
ontwikkeling,	 Milieu,	 Leefkwaliteit	
en	 de	 ‘overkoepelende’	 Maritieme	
dimensie.

Per thema schetsten drie projecten wat 
ze hadden bereikt op het gebied van 
lokaal beleid, duurzaamheid en grens-

overschrijdende toegevoegde waarde. 
De hoofdpartners vertelden de zaal welke 
uitdagingen ze hadden overwonnen en 
hoe ze hun belangrijkste resultaten en 
doelen hadden bereikt.

Als grootste voordelen van deelname 
aan een grensoverschrijdend Programma 
werden genoemd: 

OVER	HET	PROGRAMMA	…
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de uitwisseling van best practices, schaal-
voordelen, kennisoverdracht en de 
ontwikkeling van een gezamenlijke aan-
pak. Deze werden als zeer positief be-
stempeld. Iedereen was het erover eens 
dat de voordelen van samenwerken 
zonder meer opwegen tegen de negatieve 
aspecten (administratieve lasten e.d.) of 
problemen (onhandig groot samen-
werkingsverband, omgaan met verschil-
lende culturen, talen en werkwijzen).

Op	de	2	Zeeën-website	zijn	de	pre-
sentaties	 van	 de	 twaalf	 projecten	
te	 zien:	  http://www.interreg4a-2mers.
eu/programme/2013-annual-event-mate-
rial/nl

In	 het	 tentoonstellingsgedeelte 
waren 60	projectstands te bezoeken, 
plus die van de Programma autoriteiten 
en -partners. Bezoekers hadden daar 
de gelegenheid om over mogelijke 
gezamenlijke thema’s en synergieën 
te praten, en tegelijkertijd werden de 
projectactiviteiten op een concrete en 
aantrekkelijke manier onder de aandacht 
gebracht. 

Bij de live-demonstraties kon men 
bijvoorbeeld kennismaken met de pro-
totypes die I-Mocca en Sysiass in hun 
onderzoekslaboratoria hebben ontwik-
keld. Bij de stand van Flood	Aware kon 
men in 3D een overstroming in Zeeland 
meemaken. Bij Fish	 &	 Chips konden 
bezoekers ‘hun zinnen prikkelen’ door 
verschillende producten te proeven en te 
ruiken en in de ’tastdozen’ te voelen. De 
partners van 3i	trokken de aandacht met 
hun nieuw ontwikkelde drones. 
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Rotterdam	2013:	
de	partnergebieden	aan	het	woord!
Na de presentatie van de resultaten en duurzame effecten van de projecten was er tijd 
ingeruimd voor vier sessies waarin de focus telkens op het territoriale perspectief van één 
bepaalde regio lag.  

Politici, stakeholders en begunstigden 
uit iedere lidstaat konden hier vanuit 
hun eigen ervaring illustreren wat de 2 
Zeeën-projecten hebben opgeleverd voor 
hun regio en hoe de inwoners tegen de 
resultaten en veranderingen aankijken. 
Uit deze sessies bleek dat een nauwe 
aansluiting tussen grensoverschrijdende 
projecten en lokale ontwikkeling van 
belang is om concrete resultaten te 
bereiken.

Nederland heeft de focus gelegd op 
innovatie en economische ontwikke-
ling op basis van het Triple Helix-model. 
Daarbij gaat het om nauwe samenwer-
king tussen overheid (lokaal, regionaal 

of nationaal), wetenschap (onderzoeks-
centra, universiteiten) en bedrijfsleven. 
In deze sessie wilde men laten zien 
hoe dit model kan worden toegepast 
op grensoverschrijdende projecten en 
verschillende thematische initiatieven. 
Er werden voorbeelden gegeven uit de 
gezondheidszorg, namelijk de koppeling 
van zorg en bedrijfsleven via het project 
Cura-B, en uit het maritiem veilig-
heids- en beveiligingsbeleid, zoals bij 
het project	3i.

Het Triple Helix-model is niet altijd 
toepasbaar op het niveau van één regio. 
Dankzij grensoverschrijdende samen-
werking, waarbij kennisuitwisseling en 

vergelijkingen tussen diverse regionale 
perspectieven op een groter schaalniveau 
mogelijk worden, kan dit model echter 
ook worden toegepast op lokaal beleid 
en op belangrijke grensoverschrijdende 
en opkomende sectoren die voor elk van 
de vier lidstaten relevant zijn.

Vlaanderen	ging de uitdaging aan om 
vast te stellen wat de sterke kanten van 
de lokale en regionale economie zijn, 
en deze kennis vervolgens te gebruiken 
voor het opzetten van nieuwe grensover-
schrijdende samenwerkingsverbanden 
op het gebied van ondernemerschap en 
innovatie.

Nederlandse sessie

Vlaamse sessie
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De ervaringen van de projecten 2	Seas	
Trade,	 VIVID en BPPE hebben aan-
getoond hoe bedrijven profiteren van 
het spillover-effect van grensoverschrij-
dende samenwerking. Deze bedrijfs-
ondersteunende projecten hebben alle 
drie hetzelfde doel: lokale bedrijven 
helpen om internationaal te concurreren 
– enerzijds om de plaatselijke eco-
nomie te stimuleren en anderzijds om 
getalenteerde mensen carrièremogelijk-
heden te bieden binnen de regio. 

Door de verhalen van drie Vlaamse on-
dernemers, eindbegunstigden van het 
2 Zeeën-Programma, werd voor het pu-
bliek duidelijk wat de concrete effecten 
zijn voor hun manier van werken en voor 
hun werkomgeving.

Bij	de	Franse	sessie lag het accent op 
leefkwaliteit. 

Heroes2C en BUFU	 vertelden dat zij 
waren uitgegaan van maritiem erfgoed en 
van de bouwsector om pilots op te zetten 
voor de sociale integratie van economisch 
kansarme groepen, kennisuitwisseling en 
de ontwikkeling van nieuwe tools.

Het GREET-project heeft ingespeeld op 
het territoriale potentieel aan weerszijden 
van het Kanaal. Het heeft aangehaakt 
bij culturele en sportieve evenementen, 
zoals de Olympische Spelen van 2012 in 
Londen, om een impuls te geven aan toe-
risme en economische ontwikkeling. 

Dankzij de INTERREG-subsidie wisten 
de projecten ook regionale of nationale 
overheidssubsidies toegekend te krijgen 
en zodoende meer uitdagende en ver-
nieuwende resultaten te boeken.

Het	 Engelse	 perspectief was gericht 
op de creatieve industrie als sector met 

mogelijkheden voor duurzame en inclu-
sieve groei.

Drie projecten uit deze sector, VIVID,	
SeaMedia	en Villa	CrossMedia,	toon-
den hoe het bedrijfsleven, de overheid en 
universiteiten hun middelen en mogelijk-
heden hebben gebundeld en zo kansen 
voor scholing en werk hebben gecreëerd. 
Jongeren en studenten vertelden dat ze 
vrijwillig aan een van deze drie grens-
overschrijdende projecten hadden mee-
gedaan. Het project heeft hun leven in-
grijpend veranderd en heeft interessante 
contacten met professionals opgeleverd. 

Op territoriaal niveau zijn er hechte 
contacten ontstaan tussen universiteiten 
en lokale overheden. Dit heeft een po-
sitieve invloed gehad op de uitwisseling 
van kennis en de blijvende impact van 
nieuwe technologieën.

Franse sessie

Engelse sessie
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Lancering	van	het	2	Zeeën	clusterinitiatief	…	
 
Het jaarlijkse 2 Zeeën-evenement in Rotterdam was ook het moment voor de lancering 
van het ‘2 Zeeën-clusterinitiatief’, dat de schakel vormt tussen de huidige en de komende 
Programmaperiode. 

Het clusterinitiatief is bedoeld om te ko-
men tot strategische samenwerking tus-
sen goedgekeurde projecten en eventuele 
competente organisaties van buitenaf. De 
uiteindelijke bedoeling is om de impact 
van het Programma voor het 2 Zeeën-
gebied zowel te vergroten als te verbreden.

De programma-autoriteiten hebben be-
sloten om de thematische clusters met 
name toe te spitsen op vier thema’s: 

•	 Toegepast	onderzoek,	innovatie	
en	bedrijfsondersteuning	

•	 Toegankelijkheid	van	het	
	 gebied	
•	 Sociale	inclusie	
•	 Risicobeheer	 in	 het	 kader	 van	

geïntegreerd	Kustzonebeheer.

Het kapitalisatieproces bestrijkt in prin-
cipe echter alle zestien thema’s die in 
het 2 Zeeën-Programma aan bod zijn 
gekomen (zie tabel). 

Tijdens het jaarlijkse evenement en 
tijdens lokale bijeenkomsten met de 
facilitatoren is de basis gelegd voor een 
groot aantal clusters.

Op 17 mei, de eerste deadline voor de 
clusteroproep, heeft het GTS elf voor-
stellen ontvangen. Bij deze serie aan-
vragen zijn maar liefst 37 2 Zeeën-
projecten betrokken. Ook ervaringen 
van andere Interreg-Programma’s zijn 
meegenomen. Begin juli zullen de 
Programma-autoriteiten een besluit 
nemen over deze eerste aanvragen.

Gelieve op te merken dat dit een	door-
lopende	 clusteroproep	 is, die loopt 
van 16 maart tot en met 15 november 
2013, en dat er nog	 drie	 deadlines	
komen voor het indienen van cluster-
voorstellen: 
 
•	 12	juli	2013
•	 13	september	2013
•	 15	november	2013

Thematische prioriteiten

(Duurzaam) toerisme

Toegankelijkheid van het 
gebied

Gemeenschappelijk erfgoed

Onderwijs / taalopleiding

Energie-efficiëntie en 
hernieuwbare energie

Ondernemerschap en 
bedrijfsondersteuning

Geïntegreerd Kustzonebeheer

Recreatie en sociaal toerisme

Koolstofarme economie

Natuur- en landschapsbeheer

Bevorderen van 
kennisoverdracht

Onderzoek en innovatie

Beheer van natuurlijke 
hulp bronnen

Risicobeheer

Diensten aan de bevolking/ 
Gezondheidszorg

Sociale inclusie
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Wat	u	moet	weten	als	u	aanvraag	voor	een	
cluster	wilt	indienen:	

Voorwaarde	voor	een	cluster	is	dat	
twee	of	meer	goedgekeurde	Zeeën-
projecten	de	handen	ineenslaan	rond	
een	bepaald	thema	om	te	kapitali-
seren	op	hun	behaalde	resultaten.	

Daarnaast geldt: 

• Een	cluster	is	geen	gewoon	pro-
ject	en mag ook niet worden gezien als 

vervolg op een goedgekeurd project. 
Een cluster ontleent zijn bestaansrecht 

aan het bundelen van verschillende 
ervaringen die in het 2 Zeeën-

Programma zijn opgedaan.

• Een	cluster	vormt	geen	voor-
bereidingsfase	voor	een	volgend	
project.	Clusters moeten vooral de 

resultaten van de huidige programma-
periode consolideren, valoriseren en 

verspreiden.  

• Het	voorbereiden	van	toekomstige	
projectvoorstellen	mag	niet	recht-
streeks	worden	opgenomen	in de acti-
viteiten en de begroting van een cluster.

Een	cluster	kan	uit	één	
of	twee	fasen	bestaan:	

Na een eerste	fase	van consolidatie, 
valorisatie en verspreiding van de 

resultaten (maximumduur 12 maanden) 
kan een optionele	tweede	fase	

worden overwogen voor 
toekomstgerichte ontwikkeling. 

Exclusief de voorbereidingsfase 
is de totale	looptijd van een cluster 
maximaal	achttien	maanden.	

De	EFRO-subsidie	bedraagt	100%.	
Aan iedere fase van de cluster kan 
een indicatief budget van maximaal 

€ 300.000 worden toegekend.

In	fase	1	zijn	twee	eindresultaten	
verplicht:	een	clusterevenement	en	

een	clusterpublicatie.		

Deze worden bedacht en uitgewerkt 
door de partners van de cluster, maar	
worden	gezien	als	communicatie-
activiteiten	op	Programmaniveau.		

In publicaties en communicatiemateriaal 
met betrekking tot evenementen moeten 

de voorschriften van het Programma 
inzake huisstijl en redactionele stijl 

worden aangehouden. Sjablonen en 
voorbeelden van lay-out zullen aan 
de clusters worden toegestuurd.

In	de	optionele	fase	2 zullen de 
eindresultaten door het partnerschap 
vastgesteld worden op basis van de 

resultaten behaald in fase 1. 
Bv: case studies, pilots

Wat	is	de	
maximale	looptijd	
en	het	maximale	
budget	voor	een	

cluster?

Wat	is	een	
2	Zeeën-cluster?

Welke	
eindresultaten	
moet	een	cluster	
opleveren?

Meer	informatie	hierover	is	te	vinden	in	het		FAQ	
section	

op	de	2	Zeeën-website.	

Het	aanvraagdossier	en	de	bijbehorende	richtsno
eren	kunt	u	vinden	op:	

http://www.interreg4a-2mers.eu/clusters/application-pack-1/nl

Het	netwerk	van	territoriale	facilitatoren	staat	vo
or	u	klaar	om	uw	clustervoorstel	

met	u	te	bespreken.
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BELANGRIJKE	DATA

8	juli	2013

12	juli	2013

13	september	2013

21	september	2013

15	november	2013

29	november	2013	

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

De maand mei staat altijd in het teken 
van Europa. Ook dit jaar konden geïnte-
resseerden een kijkje nemen bij organi-
saties en locaties die Europese subsidie 
krijgen, om te ontdekken wat Europa 
betekent voor ons dagelijks leven.

Op 10, 11 en 12 mei hielden diverse 
Nederlandse 2 Zeeën-partners open deur 
tijdens de Europa Kijkdagen. Men kon 
kennismaken met de volgende 2 Zeeën-
projecten: Transcoast,	 Yacht	 Valley,	
Step,	 WW2	 Heritage,	 en	 Muren	 en	
Tuinen.

Voor meer informatie kunt u terecht op : 
www.europaomdehoek.nl/kijkdagen

Op 26 mei organiseerden projecten 
in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen 
en Zeeland diverse rondleidingen en 

proefen doe-activiteiten in het kader van 
de Europadag. Het 2 Zeeën-Programma 
was goed vertegenwoordigd door de vol-
gende projecten: Fish	&	Chips,	Cura-B	
en	2	Seas	Trade	(www.europadag.be).

In 2013 komt er overigens nóg een kans 
om territoriale samenwerking in de 
kijkerte zetten via ‘lokale’ activiteiten: de 
volgende Dag van de Europese Samen-
werking op en rond 21 september 2013. 
Mis hem niet! Dit is een initiatief van de 
Europese Commissie met medewerking 
van INTERACT en tal van INTERREG-
programma’s. De vorige editie in 2012 
was een overweldigend succes.

Wilt u meer informatie, kijk dan op de 
website van ECDAY 2013: 
http://www.ecday.eu

Start	inschrijving	Open	Days	in	oktober	in	Brussel

2e	deadline	voor	indiening	clusters*

3e	deadline	voor	indiening	clusters*

Dag	van	de	Europese	Samenwerking	2013	in	heel	Europa

Sluiting	van	de	clusteroproep*

Vergadering	Comité	van	Toezicht	en	Stuurgroep	in	Nederland

* Uw aanvraag moet om 12.00 uur bij het GTS binnen zijn (zowel een originele, ondertekende versie 

   als een elektronische versie). 

OVER	DE	PROJECTEN	...

NIEUWS	VAN	HET	GTS	...

Nieuwe	collega
In april 2013 heeft het 2 Zeeën-team 
versterking gekregen van de Belgische 
Céline Van Den Abeele als Assistent 
Projectmedewerker. Eerder was zij werk-
zaam bij de Provincie West-Vlaanderen, 
waar ze belast was met de INTERREG-

projecten van de Grensregio Vlaanderen-
Nederland.

Céline is te bereiken via: 
+33 3 20 21 84 88 en 
c.vandenabeele@interreg4a-2mers.eu
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