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Over het Programma…

Vers van de pers:
24

projectvoorstellen
in de 6e oproep

In het kader van de 6e projectoproep zijn er 
24 projecten binnengekomen bij het GTS. 
Eén kwam er met de Eurostar, één met de 
auto vanuit Nederland, sommige werden 
door de postbode bezorgd, andere te voet 
afgeleverd... en allemaal met dezelfde 
opluchting overhandigd, omdat na maanden 
van inspanning de eerste horde in het 
goedkeuringsproces was genomen.

De medewerkers van het GTS zijn inmiddels 
druk bezig om de ontvankelijkheid van alle 
voorstellen te controleren. Tegelijkertijd gaan 
de vertegenwoordigers van de lidstaten na 
of er geen technische belemmeringen zijn 
(zoals staatssteun of nationale regelgeving) 
die goedkeuring van de projecten in de weg 
staan.
 
Vervolgens zullen het GTS en de lidstaten de 
projecten in detail bestuderen in het kader van 
de kwaliteitsbeoordelingen, ter voorbereiding 
van de vergadering van de Stuurgroep 
in november 2010. Vertegenwoordigers 
van Engeland, Vlaanderen, Nederland en 
Frankrijk zullen dan per project besluiten of 
het wordt goedgekeurd, terugverwezen of 
afgewezen.

De laatste twaalf goedgekeurde projecten in 
het kader van de 5e oproep zijn: Transcoast 
(transformatie van havens), IDEA 
(geneesmiddelen), BUFU (werkgelegenheid 
en bouw), Dymaphy (zeewaterkwaliteit), 
SCODECE (biobrandstoftechnologie), 
Natura People (natuurbehoud), Inspirer 
(duurzame wijken), Heroes 2C (maritiem 
erfgoed en sociale integratie), Success 

Kent u de online maritieme atlas 
(bètaversie) van DG Mare al?
Als u inzoomt op het 2 Zeeën-gebied, kunt 
u gegevens te zien krijgen over milieu, 
economie, geografie en nog veel meer!

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/
maritime_atlas/

(arbeidsbemiddeling), Shiva (virtueel 
beeldhouwen in de gezondheidszorg), 
Trésors Révélés (cultuur en toerisme), en 21 
Century Parks (ontwerpen publieke ruimte).
 
Aan deze projecten is in totaal 20 miljoen 
euro aan EFRO toegekend voor de 
verbetering van het milieu, de economie en 
de levenskwaliteit in het 2 Zeeën-gebied.

Nieuwe goedgekeurde projecten

Het 2 Zeeën-programma heeft onlangs 
de banden aangehaald met andere 
grensoverschrijdende programma’s - 
sommige dichtbij, andere verder weg.

Dankzij de bestaande relatie met het 
Frans-Engelse Kanaalprogramma werd het 
2 Zeeën-team uitgenodigd om kennis te 
maken met vertegenwoordigers van het 
Botnia-Atlantica-programma, dat delen van 
Zweden, Finland en Noorwegen omvat en 
als ondertitel heeft ‘over berg en zee’. In 
juni kwamen deze drie programma’s bijeen 
in Lille om hun managementstructuren en 

geografische uitdagingen te vergelijken, en 
bleken zij veel meer met elkaar gemeen te 
hebben dan alleen het maritieme karakter 
van hun regio.

Aan de oostkant van 2 Zeeën bevindt 
zich een ander verwant programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking:
France-Wallonie-Vlaanderen (FWVl). In 
juni kwamen vertegenwoordigers van het 
FWVl-programma vanuit Namen, waar het 
is gevestigd, naar Lille om over synergie 
te praten en de onderlinge banden te 
versterken. Gemeenschappelijke gebieden 

van beide programma’s zijn Vlaanderen 
en de regio Nord-Pas de Calais. Het FWVl-
programma bestaat al veel langer dan 2 
Zeeën maar bestrijkt een kleiner gebied.

«We hebben ideeën opgedaan voor hoe 
we zelf beter te werk kunnen gaan en 
hoe we elkaar daarbij kunnen helpen», 
aldus Veronique Weyland-Ammeux, 
programmadirecteur van 2 Zeeën. «Wij 
passen het ‘strong partnership principle’ 
ook op onszelf toe!»

 

2 Zeeën wisselt ervaringen uit met andere 
grensoverschrijdende programma’s

Het Botnia Atlantica team ontmoet het Kanaalprogramma en 2 Zeeën

NB: Jaarlijks evenement van het Kanaalprogramma: 
8-9 november 2010 in Exeter

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/
http://www.interreg4a-2mers.eu/Call05/Beneficiaries.pdf
http://www.interreg3.com/EN/Interreg4-1-1.asp
http://www.botnia-atlantica.eu/default.asp?lid=1
http://www.interreg-fwvl.eu


Met deze nieuwsbrief willen we u geregeld op de hoogte houden van het reilen en zeilen in 
INTERREG IV A 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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De komst van een biodiversiteitskaart voor 
Nord-Pas de Calais en een aantal regio’s 
over de grens, te beginnen met Kent, is in 
Frankrijk door zowel politici als planologen 
warm onthaald tijdens de startbijeenkomst 
van ARCH (Assessing Changes to Regional 
Habitats) op 20 mei jl. in Bailleul. 
Bestuurders van Kent County Council en 
Nord-Pas de Calais spraken er hun steun 
uit aan de partners en stakeholders van het 
project, dat streeft naar nieuwe manieren 
om belangrijke habitats en soorten te 
beschermen en in stand te houden.

Het project kreeg ook veel aandacht van 
zowel de algemene als de vakpers, en 
terecht: het project biedt milieuorganisaties, 
planologen en overheden op alle niveaus 
een leidraad om het behoud van natuurlijke 
habitats als essentieel onderdeel van 
ruimtelijke ontwikkeling te integreren in hun 
aanbevelingen en hun beleid.

De belangrijkste output van het project 
zal een nieuwe methodiek zijn om deze 
gegevens in kaart te brengen. Deze zal 
ook door regio’s elders in Europa kunnen 
worden gebruikt. Om concreter te laten 
zien waar de plannen op zijn gericht, was 
door de gastheer van de bijeenkomst, 
het Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, een excursie georganiseerd om een 
aantal habitats en soorten te bekijken die op 
de kaart zullen komen te staan.

Natuurlijke
habitats

in kaart gebracht 

Orchis Purpurea: bedreigde plantensoort De stand op Environord 2010

Michel Rocard overhandigt een prijs aan VIRUS Free Air

Het doel van het project ECO-MIND is om 
beter inzicht te krijgen in, en beter in te 
spelen op, de specifieke behoeften van 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(KMO’s/MKB) die proberen innovatieve 
producten en diensten te ontwikkelen, en 
om deze bedrijven vervolgens te helpen om 
te profiteren van de groeiende markt voor 
milieuvriendelijkere producten. Het project 
biedt aan meer dan 270 ondernemingen 
de gelegenheid om deel te nemen aan 
grensoverschrijdende evenementen, die 
nieuwe marktkansen kunnen opleveren.

Een van die evenementen was het ‘European 
congress for eco-technologies’ in Lille op 
8-9 juni, een jaarlijkse tentoonstelling 
over duurzame oplossingen voor KMO’s. 
Vanuit een stand op de tentoonstelling 

bracht ECO-MIND de activiteiten van het 
project onder de aandacht van de vele 
publieke en private organisaties die de 
beurs bezochten. De stand werd ook 
gebruikt als ontmoetingspunt voor 10 
ECO-MIND-bedrijven om te netwerken met 
andere bedrijven uit Engeland, Frankrijk 
en Nederland. Tijdens een speciale 
middagsessie werden de eerste resultaten 
van het ECO-MIND-project gepresenteerd 
door vier KMO’s/MKB uit het 2 Zeeën-

gebied, inclusief hun ervaringen met en 
ideeën over de ontwikkeling van eco-
innovatie.
 
Een opsteker voor het samenwerkingsverband 
was dat de Franse oud-premier Michel 
Rocard een prijs voor eco-innovatieve 
KMO’s/MKB uitreikte aan VIRUS Free Air™, 
een Nederlands bedrijf dat door ECO-MIND 
is ondersteund.

Succesvolle steun 
aan KMO’s/MKB 
beloond

mailto:newsletter.nl@interreg4a-2mers.eu
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Na overleg met partners van verschillende 
projecten met een vergelijkbare thematiek, 
werd Yill Havers van het project Urban 
Habitats door de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) gevraagd om een aantal outputs 
van het project voor te stellen. Daarbij zal 
de focus liggen op manieren om groene 
infrastructuur te ontwikkelen, te bevorderen 
en te valideren met het oog op meer 
biodiversiteit in peri-urbane gebieden.
 
Op 12 en 13 oktober 2010 wordt een 
bijzondere conferentie georganiseerd 
onder de naam ‘Green work(s)’. Partners 
van projecten die subsidie krijgen van 
verschillende INTERREG-programma’s, 
uit de onderdelen A, B en C, zullen zich 
daar gezamenlijk buigen over het thema 
‘ontwikkeling van open ruimte in peri-
urbane gebieden’. Urban Habitats (IVA 

Drie bijzondere natuurgebieden in estuaria 
in Vlaanderen, Engeland en Nederland 
werken samen aan de ontwikkeling van 
duurzaam toerisme. De naam van het 
project is STEP: Sustainable Tourism in 
Estuary Parks.

Afgezien van de prachtige foto’s van deze 
gebieden is op de projectwebsite www.
step-projects.eu ook informatie vinden 
over alle partners en hun bijdragen aan de 
doelstellingen van STEP.
 

2 Zeeën) gaat samen met zes andere 
projecten, te weten VALUE (IVB NWE), MP4 
(IVB Noordzee), Solabio (IVA Vlaanderen-
Nederland), Farland (onafhankelijke 
voortzetting van een IIIC-project), ELN-FAB 
en Eco2, proberen een macroperspectief op 
dit onderwerp te ontwikkelen.

Het doel van Urban Habitats is om de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de 
stadsnatuur te verbeteren en de kennis 
van en betrokkenheid bij de stadsnatuur 
onder de lokale bevolking te vergroten. 
De vier projectpartners beheren stedelijke 
natuur in Nederland, Engeland en België. 
Zij delen hun methoden en ervaringen 
met elkaar via grensoverschrijdende 
samenwerking. Zij ontwikkelen nieuwe 
manieren om hoogwaardige natuur in 
stedelijke gebieden te creëren en in stand 

te houden en en het publiek daar beter bij 
te betrekken.

Om u aan te melden voor de 
conferentie Green Work(s),

zie de website :
http://vlm.eventplus.be 

Contactpersoon: Yill Havers
y.havers@hhsk.nl

Zoals werd benadrukt tijdens hun 
startbijeenkomst op 11 mei 2010, is de 
economische waarde van eco-systemen 
aan het toenemen. Duurzaam toerisme 
vormt dan ook de sleutel tot het succes 
van deze gebieden. Daarom houden de 
partners zich bezig met het toepassen 
en testen van de European Charter for 
Sustainable Tourism, het opstellen van een 
Handboek voor duurzame voorzieningen, 
een actieplan voor branding en een 
actieplan voor bezoekersmanagement in 
estuariene natuur, het ontwikkelen van 
nieuwe tools voor bezoekersmanagement 

en het opstellen van onderzoeksrapporten… 
die online zullen worden geplaatst zodra ze 
beschikbaar zijn.

Intussen is hun kenmerkende logo, dat 
zowel aan een vingerafdruk als aan 
een estuarium doet denken, te zien op 
dit nestkastje (voor kinderen) en op 
al hun communicatiemateriaal – naast 
de EU-voorschriften. Adembenemende 
landschappen, dieren en planten staan in 
de kijker bij elke stap van STEP.

URBAN HABITATS
te gast op de Green Work(s) conferentie 

STEP:
duurzame
communicatie

www.urbanhabitats.eu

http://www.step-projects.eu
mailto:y.havers@hhsk.nl
http://vlm.eventplus.be
http://www.urbanhabitats.eu
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Nieuws van het secretariaat

Term van de maand: 
Toezicht
Uitgelegd door Davide Bergantin, Coördinator Financiën 
bij het GTS

Bij INTERREG betekent toezicht: de algemene 
gang van zaken in de gaten houden en dan 
vaststellen wat er moet worden verbeterd 
of bijgesteld. Het is een combinatie van 
informatie vergaren, resultaten analyseren 
en besluiten nemen. Bij het GTS van 2 
Zeeën vormt dit een groot deel van het 
werk tussen twee projectoproepen in: het 
controleren van voortgangsrapporten en het 
geven van feedback om projecten te helpen 
hun doelstellingen te verwezenlijken en hun 
beloften na te komen, zodat de subsidies 
kunnen worden uitbetaald.

Het Comité van Toezicht, dat is samengesteld 
uit de lidstaten, doet min of meer hetzelfde 
op programmaniveau: het vergadert 
tweemaal per jaar en heeft als taak om de 
voortgang van het programma bij te houden 
en alle noodzakelijke beslissingen te nemen 
over de regels of procedures die worden 
gehanteerd om de EFRO-gelden zo goed 
mogelijk te besteden.

Dus, kort samengevat: de lidstaten (en 
de Europese Commissie) houden toezicht 
op het gebruik van subsidies door het 
programma, en het programma –begeleid 
door de Stuurgroep- houdt toezicht op het 
gebruik van subsidies door de projecten. 
Op die manier wordt gewaarborgd dat 
het geld goed wordt besteed en dat de 
belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt.

VK komt drie stappen dichterbij
Het GTS verwelkomt Oliver Raud en Anita 
Bungaroo, die inmiddels hun plaats hebben 
gevonden in het faciliteringsnetwerk van 2 
Zeeën. Oliver en Anita zijn al begonnen met 
het bouwen van virtuele bruggen tussen 
partners in het 2 Zeeën-gebied en wachten 
alleen nog op Michelle Armstrong, facilitator 
voor Oost-Engeland, die in september 2010 
begint.

Als zelfstandige consultants zullen Oliver, 
Anita en Michelle binnenkort met hun 
contactgegevens op de 2 Zeeën-website 
komen te staan. Deelnemers aan het jaarlijkse 
2 Zeeën-evenement op 23 september in 
Bournemouth – de 2e editie van de populaire 
Partnerschapsbeurs – zullen daar uiteraard 
kennis kunnen maken met de nieuwkomers.

 Belangrijke data

Datum  Titel

23 september 2010  Jaarlijks evenement 2 Zeeën in Bournemouth 

31 sept. - 1 okt. 2010 20 jaar Europese Territoriale Samenwerking

4 - 7 oktober 2010  Open dagen DG Regio

November 2010  Lead Applicant Seminars voor 7e projectoproep

19 november 2010 Start 7e projectoproep

om u aan te melden voor het Jaarlijkse Evenement en de 
Partnerschapsbeurs op 23 september in Bournemouth!

Meer informatie en een online inschrijfformulier kunt u vinden op
http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.

php?lang=nl

Vergeet niet

http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.php?lang=nl
mailto:contact@interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu/cooperationfair2/cooperation.php?lang=nl
http://www.interact-eu.net/events/celebrating_20_years_of_cooperation/14/4442
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2010/index.cfm

