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De Lead Applicant Seminars waren 
aanvankelijk vooral bedoeld voor 
toekomstige projectleiders van 2 Zeeën-
projecten, maar zijn inmiddels bij alle 
projectpartners zo populair dat ze nu 
openstaan voor iedereen.
 
De huidige reeks infosessies sluit aan bij de 
zesde projectoproep, die loopt van 7 mei 
tot 9 juli 2010.

Tijdens elk van deze algemene seminars zal 
worden uitgelegd hoe een subsidieaanvraag 
in het kader van het INTERREG IV A 2 
Zeeën-programma moet worden ingediend. 

De deelnemers krijgen ook de kans 
medewerkers van het Gemeenschappelijk 
Technisch Secretariaat (GTS) en de 
facilitatoren aan te spreken. Als aanvulling 
op de officiële documenten zal het GTS-
team trachten het programma helder en 
duidelijk toe te lichten. De documenten 
van voorgaande projectoproepen kunnen 
nog worden gedownload van de website. 
Die voor de 6e projectoproep zullen op 7 
mei 2010 online worden gezet.

Er zullen drie sessies worden gehouden, 
één per taal van het programma, zodat 
alle belangstellenden een infosessie in 

hun eigen taal kunnen volgen. Individueel 
advies is niet mogelijk tijdens het seminar, 
maar u kunt altijd contact opnemen met 
de facilitatoren om uw project in detail te 
bespreken.

De agenda en inschrijfgegevens voor 
elke infosessie zijn te vinden op de 
programmawebsite.

Informatiedag toekomstige projecten

FR: Duinkerke, 26 april 2010

BE/NL:  Gent, 10 mei 2010

UK: Brighton, 28 mei 2010

Over het Programma…

De Stuurgroep (PSC), die is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten van 2 Zeeën 
en de Beheersautoriteit, kwam op 22 en 23 april 
in Essex bijeen om te beslissen welke projecten 
subsidie zouden krijgen in het kader van de 5e 
projectoproep. De 28 ingediende projectaanvragen 
zijn door het GTS en de lidstaten beoordeeld. Het 
totale aangevraagde EFRO-bedrag voor de vijfde 
oproep bedraagt 47,88 miljoen euro.

De Stuurgroep besprak de kwaliteit, meerwaarde 
en grensoverschrijdende aspecten van de projecten 
waarvoor subsidie werd aangevraagd, en keurde 
12 projecten goed voor een totaalbedrag van 20 
miljoen euro aan EFRO. De hoofdpartners van 
de goedgekeurde projecten werden onmiddellijk 
na de vergadering ingelicht en ontvangen ook 
nog een schriftelijke bevestiging. De volledige 
lijst van begunstigden zal begin mei volgens de 
EU-voorschriften bekend worden gemaakt op de 
website van INTERREG 2 Zeeën.

Het Comité van Toezicht (CvT) vergaderde 
voorafgaand aan de Stuurgroep eveneens 
in Chelmsford en gaf meer duidelijkheid 
over enkele punten met betrekking tot het 
programmamanagement. Er werd onder 
meer gesproken over strategische projecten, 
subsidiabiliteitscriteria en de ‘de-minimis-regel’ 
(staatssteun). Bijgewerkte informatie over deze 
onderwerpen kan na de vergadering worden 
gedownload van de programmawebsite.

2 Zeeën-programma
keurt nieuwe projecten 
goed in Chelmsford

Na het overweldigende succes van de 
Partnerschapsbeurs 2009 in het Vlaamse 
Oostende wil het 2 Zeeën-programma 
zichzelf overtreffen in 2010 in het VK. Er 
zijn twee dagen (23 en 24 september) 
gereserveerd voor een groot evenement, 
waar toekomstige partners elkaar kunnen 
ontmoeten, nieuwe projecten kunnen 
ontstaan en best practices kunnen worden 
uitgewisseld.

Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers 
in 2009 zeer tevreden waren over het 
evenement, waar zij contacten konden 
leggen en over samenwerking konden praten 
in het speciale projectgedeelte en tijdens de 

koffiepauzes. De meeste deelnemers (98%) 
gaven aan dat het evenement aan hun 
verwachtingen had voldaan, terwijl 35% 
van hen nog geen enkele ervaring had met 
grensoverschrijdende samenwerking.

Van de projectideeën die in Oostende 
werden besproken, zullen er in 2010 naar 
verwachting ten minste tien een aanvraag 
indienen.

Op de volgende Partnerschapsbeurs zal er 
nog meer ruimte zijn voor interactie zodat 
nog meer goede projecten kunnen opgezet 
worden. Noteer de datum alvast! Meer 
informatie volgt op de 2 Zeeën-website.

Jaarlijks evenement 2010
De succesvolle partnerschapsbeurs
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Over de projecten…

De projectpartners van ‘Greet the World’ 
(GREET) en ‘Coastal Activities Sustainable 
Tourism’ (CAST) kwamen op 26 januari 
2010 naar Château d’Hardelot om te 
praten over de onderlinge taakverdeling en 
werkwijzen. Als vervolg op de informatie 
van het Lead Partner Seminar wilden de 
35 aanwezige vertegenwoordigers van de 
projectpartners goed geïnformeerd worden 
om de projecten zo vlot mogelijk te laten 
verlopen.
 
De hoofdpartners begonnen met het 
vaststellen van de officiële taal (of talen) 
van beide projecten. Lien en Emmanuel van 
het GTS gaven uitleg over het programma, 
maar vooral over de projectrapportage 
(zoals het verschil tussen rapportage 
door de partner als verantwoordelijkheid 
van alle partners, en rapportage door het 
project als verantwoordelijkheid van de 
hoofdpartner) en enkele specifieke aspecten 
van de activiteitenrapporten en financiële 
verslagen. Ze beantwoordden ook vragen 
van de partners. Vervolgens werden de 
aanwezigen ingedeeld in groepjes om 
verschillende concretere aspecten van de 
projecten te bespreken.
 
Tijdens een gezellige lunch werden de 
CAST-projectpartners door de aanwezige 
pers geïnterviewd over wat het project wil 
bereiken en waarom grensoverschrijdende 
samenwerking een belangrijke voorwaarde 
is voor succes. Het CAST-project wil het 

kusttoerisme bevorderen door te zoeken 
naar nieuwe kansen om bezoekers naar 
het gebied te trekken, gezamenlijk de 
producten en diensten verbeteren, en zich 
richten op duurzaam toerisme in Kent, Pas-
de-Calais en West-Vlaanderen. GREET wil, 
in de aanloop naar de Olympische Spelen en 
andere sportieve of culturele evenementen 
in de komende jaren, aan weerszijden van 
het Kanaal bewoners en lokale bedrijven 
werven als ‘greeters’. Die krijgen de taak om 
toeristen te verwelkomen en te zorgen dat 
ze terugkomen voor een vervolgbezoek.

 

Contactpersonen:
CAST: Cheryl Parker

cheryl.parker@visitkent.co.uk
GREET: Jean-Jaques Pringuet

jj.pringuet@crt-nordpasdecalais.fr

Grensoverschrijdende toerismeprojecten 
samen op weg in Hardelot

ATC maakt platteland 
beter toegankelijk

Net buiten het historische centrum van 
Brugge gaven de partners van ‘Accessing The 
Countryside’ (ATC) op 5 februari 2010 het 
startschot voor hun project, in aanwezigheid 
van bestuurders en inwoners die baat 
hebben bij dit project. Deze formele ochtend 
werd gevolgd door een idyllische middag 
met een uitstapje naar de Vlaamse locaties 
die betrokken zullen zijn bij het project. Dit 
heeft onder meer betrekking op het herstel 
van historische voetpaden tussen dorpen. In 
hun welkomstwoord aan de Britse bezoekers 
toostten vertegenwoordigers van Vlaanderen 
(Dirk De Fauw) en het VK (Matthew Lock) op 
een succesvolle samenwerking.

De partnerorganisaties in beide landen 
streven naar verbetering van de algemene 
toegankelijkheid van plattelandsgebieden en 
het ‘Rights of Way’-netwerk (opengestelde 
paden op particulier terrein) in het VK. De 
partners zullen kennis uitwisselen om samen 
de toegankelijkheid van het platteland te 
verbeteren voor de plaatselijke bevolking, 
toeristen en andere groepen. Een ander doel 
is om de biodiversiteit te behouden en te 
verbeteren, met inbegrip van kusthabitats.

Het is essentieel om de plaatselijke bevolking 
bij dit project te betrekken, omdat zij niet 
alleen de gebruikers maar vaak ook de 
eigenaars van dergelijke locaties zijn. Daarom 
lag de nadruk tijdens de bijeenkomst onder 
meer op bewustwording, discussies over hoe 
men een bijdrage kan leveren als vrijwilliger 
en het inpassen van historische elementen in 
het huidige landschap.

Contactpersonen: 
Peter Verheecke

peter.verheecke@west-vlaanderen.be 
of kijk op 

www.accessingthecountryside.eu

Media-aandacht voor de partners

Het kasteel van Hardelot

Deelnemers bezoeken de kust

Het West-Vlaamse polderlandschap
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Over de projecten…

Op 26 februari 2010 werd gasten, partners 
en pers verwelkomd door het Comité 
Régional de Tourisme Nord-Pas-de-
Calais, om vervolgens te luisteren naar de 
toespraken waarmee het GREET-project 
officieel werd gelanceerd.
 
De stands van GREET stonden centraal 
opgesteld op de Tourissima-beurs, een 
jaarlijks toeristisch evenement met ruim 
300 stands in het Grand Palais in Lille. 
Alle partners waren met een eigen stand 
vertegenwoordigd in het gezamenlijke 
GREET-gedeelte, inclusief EU-vlag 
en 2 Zeeën-logo. Bezoekers – vooral 

particulieren maar ook professionals uit 
de toeristische sector – kwamen af op de 
drukte in het VIP-gedeelte, compleet met 
mooie inrichting, professionele belichting, 
fotografen en videocamera’s.

Régine Splingard, voorzitter van het Comité 
Régional de Tourisme Nord-Pas-de-Calais, 
legde uit hoe belangrijk het GREET-project 
en de subsidie zijn voor de relatie met Kent 
en de ontwikkeling van het toerisme in 
beide regio’s. Amanda Cottrell, voorzitter 
van Visit Kent, sprak enthousiast over de 
mogelijkheden die het GREET-project zal 
bieden voor verdere samenwerking, en 

wenste mevrouw Splingard succes met 
het opzetten van een team van ‘greeters’ 
in Nord-Pas-de-Calais. In Kent wordt al 
gewerkt met dergelijke ‘greeters’, die 
bezoekers rondleiden vanuit een lokaal 
perspectief en dat op een meer persoonlijke 
wijze doen dan een officiële gids. Het 
initiatief blijkt bij alle betrokkenen goed 
aan te slaan.

Alain Faugaret en Olivier Majewicz van 
de Franse departementale toeristische 
diensten Nord en Pas-de-Calais sloten 
het officiële gedeelte af en openden de 
receptie, waar volop kon worden genoten 
van wijn uit Kent en Franse petitfours. 
Daarna hadden de gasten nog tijd om de 
andere Tourrissima-stands te bekijken en 
over het GREET-project te praten. 

Contactpersoon:
Jean-Jaques Pringuet

jj.pringuet@crt-nordpasdecalais.fr

Havens gaan voor meer concurrentie- en aanpassingsvermogen
Op 24 maart organiseerden twee INTERREG 2 
Zeeën-projecten een gezamenlijke conferentie 
in Londen. Bij deze gelegenheid werden 
de tussentijdse resultaten van het project 
‘Connect to Compete’ (C2C) gepresenteerd 
en werd tegelijkertijd het startschot van het 
project ‘Ports Adapting to Change’ (PATCH) 
gegeven.

Het gemeenschappelijke streven van 
beide projecten is om te zorgen dat de 
maritieme sector beter bestand is tegen 
marktveranderingen en flexibeler kan 
inspelen op connectiviteit, ondernemerschap 
en innovatie, met name tijdens en na een 
economische crisis.

De South East Engeland Development Agency 
en de Haven van Oostende hebben de koppen 
bij elkaar gestoken en hun krachten gebundeld 
om deze interactieve conferentie ‘Adapting 
Coastal and Port Industry to Regional Needs’ 
[afstemming van kust- en havenindustrie 
op regionale behoeften] te organiseren. De 
partners gaven uitstekende voorbeelden van 

grensoverschrijdende samenwerking tussen 
publieke en private partners uit het 2 Zeeën-
gebied.
 
De conferentie, die begon met een 
netwerklunch, werd geleid door secretaris-
generaal Patrick Verhoeven van de European 
Sea Ports Organisation (ESPO). Hij leidde 
de deelnemers vlot door een drukke 
middag van discussies en presentaties 
over grensoverschrijdende samenwerking, 
beleidskaders en economische en logistieke 
havenontwikkelingen.

Contactpersonen:
C2C: Nancy Jardine

nancyjardine@seeda.co.uk
PATCH: Patrick De Bruyne

patrick.DeBruyne@portofoostende.be

De gezamenlijke stand

Amanda Cottrell, voorzitster van Visit Kent

Lord Berkeley

Grote opkomst in Whitehall Palace

Gwyn Prosser MP

Startbijeenkomst GREET
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 Belangrijke data

Datum Titel

April-mei 2010 Seminaries voor hoofdpartners van de 6e oproep 

07 mei 2010 Start van de 6e oproep

09 mei 2010 Europadag

09 juli 2010 Einde van de 6e oproep

23-24 september 2010 INTERREG IVA 2 Zeeën jaarlijks evenement

Over de projecten…

Huisstijl Connect 2 Compete
Een project dat een duidelijke eigen huisstijl 
heeft, zoals Connect 2 Compete, valt altijd 
veel meer op dan tal van andere territoriale 
samenwerkingsprojecten die met Europees 
geld worden gefinancierd. Het valt op 
omdat bij alle communicatie onmiddellijk 
duidelijk is wie hier communiceert: het 
project, en dus niet één van de partners.
 
Het logo met het acroniem van het project 
omvat een blauwe en een groene pijl, 
die erop lijken te wijzen dat ‘Connect 2 
Compete’ ook zou kunnen worden opgevat 
als ‘Compete 2 Connect’. In het overige 
beeldmateriaal wordt hetzelfde groen en 
blauw gebruikt, plus de grijstinten die ook 

in het logo te zien zijn, om een mooi beeld 
van een drukke haven neer te zetten.
 
Alleen al door deze visuele presentatie krijg 
je een goed idee van het hele project!

De centrale boodschap van het project, die in 
de brochure in blauw en groen is afgedrukt, 
is dan ook geen verrassing: «Havens 
zijn van doorslaggevend belang voor de 
regionale en nationale economie, omdat ze 
bedrijven in het binnenland toegang geven 
tot Europese en internationale markten.»

Meer concreet zijn de activiteiten van 
het C2C-project gericht op het opzetten 

van een strategisch ‘kader voor haven- 
en transportinfrastructuur’ voor het 
gebied, het bevorderen van de modal 
shift, en uiteraard het verbeteren van de 
connectiviteit en het concurrentievermogen. 
Lees meer over deze samenwerking tussen 
Britse, Franse en Belgische partners en 
ervaar zelf hoe goed de huisstijl van 
het C2C-project aansluit bij het doel op 

www.connect2compete.eu 

Contactpersoon:
Simona Margarino

simonamargarino@seeda.co.uk

Met deze nieuwsbrief willen we u geregeld 
op de hoogte houden van het reilen en 
zeilen in INTERREG IVA 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 !
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Nieuws van het secretariaat

Nieuwe facilitator 
Als je Antoine Surget ontmoet, in Arras op 
zijn kantoor of tijdens een meeting om een 
nieuw project op te zetten, begrijp je meteen 
waarom hij is uitgekozen om Amandine 
Dupont op te volgen als facilitator voor Pas-
de-Calais. 

Deze ernstige maar enthousiaste nieuwe 
aanwinst is een denker, doener én 
teamspeler, wiens voetbalervaring perfect 
zal passen binnen het sportieve GTS-team.

Dankzij zijn studie Europese ruimtelijke 
ontwikkeling in Lille en zijn ervaring met 
grensoverschrijdende samenwerking 
begrijpt hij uitstekend hoe belangrijk het 
is om samen te werken rond ruimtelijke 
thema’s. Door zijn werk in Ierland maar 
vooral in Bosnië-Herzegovina, waar hij 
heeft geholpen om instellingen op te zetten 
voor grensoverschrijdende projecten in de 
geest van INTERREG, is hij een overtuigd 
voorstander van ‘learning by doing’.

In Pas-de-Calais (Artois, Ternois, Arrageois, 
Lens-Liévin en Hénin-Carvin) ziet hij 
veel mogelijkheden, met name voor 
het uitwisselen van ervaringen om de 
aantrekkelijkheid en concurrentiepositie 
van het gebied te verbeteren. Hij gaat zich 
richten op de ontwikkeling van alle aspecten 
van de programmaprioriteiten en hoopt dat 
meer potentiële partners zich zullen melden 
en contact met hem zullen opnemen.

Vooralsnog zal zijn werk zich toespitsen 
op het ontwikkelen van projecten via 
het grensoverschrijdend netwerk van 
facilitatoren en zal hij ervoor zorgen dat 
potentiële projectpartners het beste advies 

© Ville d’Arras

Woord van de maand

Een term die voortdurend opduikt in 
regionale, nationale en EU-context… 
Wat betekent die voor u?

Transparant betekent niet ‘onzichtbaar’! 
Eigenlijk juist het tegenovergestelde, 
dus zichtbaar voor de buitenwereld. Van 
binnenuit gezien gaat het om openheid, 
helderheid en eerlijkheid.
Davide Bergantin, Coördinator Financiën bij 
het GTS, weet het fraai te verwoorden:

Transparantie komt voort 
uit het ontbreken van angst. 
Het is een open benadering 
waardoor anderen kunnen 
zien wat je doet en hoe je 
het doet. 

Bent u zelf transparant? Vinden anderen 
u transparant? Laat ons weten hoe u 
transparantie zelf in praktijk brengt. Het 

beste voorbeeld zal worden gepubliceerd in 
de volgende uitgave van deze nieuwsbrief.

b.ulyett@interreg4a-2mers.eu

Volgende keer gaan we in op de term 
‘monitoring’.

Stuur ons uw woorden, definities of vragen 
– praktische of filosofische. Zo kunt u 
helpen om meer duidelijkheid te scheppen 
rond de ideeën achter samenwerking!

en de beste kansen kunnen krijgen in het 
2 Zeeën-gebied. Als het hem lukt om wat 
tijd over te houden voor voetbal, kan hij 
meedoen met de trainingen na de werkuren 
van het GTS.


