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Op 25 en 26 november 2010 heeft het Comité van Toezicht vergaderd in Folkestone. Twee punten stonden daar hoog op 
de agenda.

Strategische projecten: 
Dit zijn door de lidstaten goedgekeurde bottom-up of top-
down initiatieven die aan zes specifieke voorwaarden voldoen 
(zie Belangrijke informatie over strategische projecten) en 
betrekking hebben op bepaalde thema’s. Nadat eerder dit 
jaar overeenstemming was bereikt over het thema milieu, 
heeft het Comité van Toezicht nu besloten om daarnaast ook 
het accent te leggen op de thema’s vervoer/bereikbaarheid 
en maritieme clusters.

Programma-evaluatie: 
De eerste stap in het doorlopende evaluatieproces wordt 
opgestart. Dit omvat onder meer een ‘operationele’ 
herziening van het Operationeel Programma, dat inmiddels 
al vier jaar wordt geïmplementeerd. Daarna komt er een 
‘strategische’ evaluatie om prioriteiten te kunnen stellen 
voor de laatste oproepen. De derde en laatste fase richt 
zich op de uitkomsten en resultaten van het programma, 
als basis voor de discussie over de periode na 2013.

Toekomstige oproepen = kortere projecten 
Als u aan een projectvoorstel werkt maar niet op tijd klaar 
bent voor de 7e of de 8e oproep, is dit belangrijk nieuws: vanaf 
de 9e oproep geldt voor projecten een kortere looptijd omdat 
langzaam maar zeker het einde van de programmaperiode 
in zicht komt. Bij de 9e oproep is de looptijd van projecten 
maximum 28 maanden vanaf de goedkeuring door de 
Stuurgroep. Alle projectactiviteiten moeten eindigen op 
30 september 2014. Toekomstige aanvragers moeten hier 
rekening mee houden bij de planning en voorbereiding van 
projectactiviteiten. De data van de toekomstige oproepen 
vindt u in de kalender van projectoproepen.
http://www.interreg4a-2mers.eu/CallsCalendar.pdf

Laatste besluiten 

2011 wordt een jaar vol plannen en projecten. De 7e projectoproep sluit in januari en de 8e gaat in mei van start, dus 
we verwachten dat nog veel meer projecten hun weg naar het 2 Zeeën-programma zullen vinden. Als u nog op zoek 
bent naar projectpartners, of als u wilt meewerken aan een bepaald projectidee, mag u de Partnerschapsbeurs in maart 
zeker niet missen. Dit zal waarschijnlijk de laatste gelegenheid zijn die het programma organiseert waar potentiële 
partners elkaar kunnen ontmoeten en ideeën kunnen opdoen. Mis deze kans niet en werk uw grensoverschrijdende 
ideeën nu meteen uit, want met ingang van de 9e oproep wordt ook de looptijd van projecten korter.

Dit jaar legt het programma de nadruk op de ontwikkeling van ‘strategische projecten’ en projecten in het kader van de 
gemeenschappelijke prioriteit. Prioriteit 4 wil maritieme onderwerpen aanpakken in een uitgestrekt gebied in het zuiden 
van de Noordzee en langsheen het Kanaal. Dit omvat het hele samenwerkingsgebied van 2 Zeeën en het Frans-Engels 
Kanaalprogramma. De gemeenschappelijke prioriteit mikt op grensoverschrijdende projecten met een uitgesproken 
maritiem karakter. Het project ‘Atlas van de 2 Zeeën’ is daar een uitstekend voorbeeld van. Lees meer over dit project 
en laat u inspireren!

Het GTS wenst u het allerbeste voor 2011 en een geslaagd samenwerkingsjaar! 

Redactioneel 

http://www.interreg4a-2mers.eu/NL/Call06/2010_06_01_KeyInfo_Strategic%20projects_NL.pdf
http://www.interreg4a-2mers.eu/CallsCalendar.pdf
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Houd uw agenda vrij voor de Partnerschapsbeurs!
Wie in september het jaarlijkse 
2 Zeeën-evenement in Bournemouth 
heeft bijgewoond, zal zich zeker de 
Samenwerkingsruimte herinneren Met 
presentaties van ruim 70 projectideeën 
was het de ideale plek om op zoek te 
gaan naar ideeën en projectpartners. 
Er kwamen dan ook talloze 
samenwerkingsverbanden tot stand en 
sommige daarvan werden al in de 7e 
oproep ingediend.
Op vraag van vele deelnemers is besloten 
om alle krachten te bundelen en nog 
een netwerkevenement te organiseren 
waar partners elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten.
Wat? Een netwerkevenement voor 
iedereen die een project wil indienen in 
de 8e of 9e projectoproep. Deelnemers 
kunnen er hun ideeën presenteren of op 
zoek gaan naar een projectvoorstel dat 
aansluit bij hun interesses. Contacten 
leggen met partners en projecten zal 
makkelijk verlopen via speed-dating 
en een netwerkdiner. Verder mogen 
deelnemers ook nog infosessies 
verwachten die meer toelichting geven 
bij projectmanagement en wat een 2 
Zeeën project precies inhoudt.

Voor wie? Potentiële partners die 
een projectidee aan het ontwikkelen 
zijn maar hun samenwerkingsverband 
nog niet rond hebben, en organisaties 
die belangstelling hebben voor 
grensoverschrijdende samenwerking 
met betrekking tot een bepaald thema 
of onderwerp.
Wanneer? 29-30 maart 2011 (van 
lunch tot lunch)
Waar? The Brighton Racecourse, 
Engeland.
Meer informatie: Vanaf februari 

kunnen deelnemers zich inschrijven 
op de programmawebsite. Vergeet 
niet om vóór het evenement uw idee 
op de programmawebsite te plaatsen 
of de gepubliceerde projectideeën te 
bekijken. Dit evenement vervangt het 
jaarlijkse 2 Zeeën-evenement niet. Dat 
wordt in het najaar van 2011 gehouden 
in Nederland
Maar waarschijnlijk is dit wel het 
laatste programma-evenement dat 
volledig is gericht op netwerken, 
dus grijp nu je kans!

7e projectoproep: recordaantal projecten ingediend!

Edouard neemt ingediende projecten in ontvangst van opgeluchte projectpartners

Vrijdag 21 januari 2010 was de 
deadline voor het indienen van 
projecten onder de 7e projectoproep.
Het GTS heeft 32 projecten ontvangen, 
en dat is een enorm succes.
Nog nooit zijn er zo veel 2 Zeeën-
projecten ingediend in het kader 
van één projectoproep.
Voor het GTS en de lidstaten begint 
nu weer de drukke tijd van het 
beoordelen en evalueren van de 
ontvankelijkheid en kwaliteit van al 
deze ideeën.
Wilt u weten wat er na 21 januari 
gaat gebeuren met uw ingediende 
voorstel?
Bekijk dan het schema met de 
beoordelingsprocedure op de 
programmawebsite.

The Brighton Racecourse: een plek om te wedden maar ook om te netwerken!

http://www.interreg4a-2mers.eu/2011_01_07_Assessment%20process_NL.pdf
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In de schijnwerpers: Atlas van de 2 Zeeën
Waar denkt u aan bij de term ‘maritieme 
archeologie’? Aan geheimzinnige 
scheepswrakken en historische 
zeeslagen? Of eerder aan het 
gemeenschappelijke erfgoed van het 
2 Zeeën-gebied, dat zich deels onder 
water bevindt? Zowel in Frankrijk, 
Engeland als Vlaanderen waren 
nationale organisaties en instellingen 
al bezig met het verzamelen en in kaart 
brengen van maritieme archeologische 
gegevens. ADRAMAR (Association for 
the Development of Archaeological 
Research), HWTMA (Hampshire and 
Wight Trust for Maritime Archaeology) 
en het VIOE (Vlaams Instituut voor 
het Onroerend Erfgoed) hebben hun 
krachten, kennis en expertise nu 
samengebracht in het project Atlas van 
de 2 Zeeën (A2S).
Deze drie organisaties krijgen toegang 
tot elkaars nationale gegevens en gaan 
deze informatie online toegankelijk 
maken voor iedereen. Op die manier 
ontstaat een grensoverschrijdende atlas 
van het maritieme erfgoed. Bovendien 
gaan de drie partners samen onderzoek 
doen op zee: grensoverschrijdende 
duikteams onderzoeken dit verborgen 
erfgoed. De resultaten zijn niet alleen 
erg interessant voor wetenschappers en 
onderzoekers in de vier lidstaten, maar 
ook voor kinderen en iedereen met 
belangstelling voor onze gezamenlijke 
maritieme geschiedenis.

De nieuwe projectwebsite 
(www.atlas2seas.eu) wordt in de 
loop van februari operationeel, 
zodat onderzoekers, geïnteresseerde 
amateurs en het grote publiek het 
onderzoek en het veldwerk kunnen 
volgen. Iedereen kan dan zien wat 
de duikers doen, of kijken naar de 
video’s die de projectpartners tijdens 
het onderzoekswerk maken. Op de 
website komen ook mediaberichten en 
onderwijsmateriaal voor kinderen te 
staan.

Het A2S-project werd ingediend in 
het kader van de gemeenschappelijke 

Het A2S-team onderweg voor maritiem archeologisch onderzoek

prioriteit, die de schakel vormt tussen 
het 2 Zeeën- en het Kanaalprogramma. 
Voor dit soort projecten worden andere 
eisen aan het samenwerkingsverband 
gesteld dan bij de andere drie 
prioriteiten. Projecten die in het kader 
van de gemeenschappelijke prioriteit 
worden ingediend, moeten ten minste 
één partner uit Engeland, één partner uit 
het Franse deel van het Frans-Engelse 
Kanaalprogramma en één partner van 
het (Franse, Vlaamse of Nederlandse) 
vasteland van het 2 Zeeën-programma 
omvatten. Voor deze projecten gelden 
de volgende doelstellingen:

- grensoverschrijdende samenwerking 
bevorderen en gezamenlijke acties 
uitvoeren ten aanzien van onderwerpen 
die voor het gehele gebied van belang 
zijn en een maritieme dimensie 
hebben;
 
- een optimale benutting en uitwisseling 
bevorderen van goede praktijken en 
netwerkactiviteiten stimuleren tussen 

de projecten uit beide programma’s, 
uitgaande van de strategische thema’s 
voor het geografische gebied;

- specifieke strategische projecten 
ontwikkelen die als prioritair worden 
beschouwd, op voorstel van de 
verantwoordelijke instanties van beide 
programma’s.

Overigens kan een project in het kader 
van de gemeenschappelijke prioriteit 
door de lidstaten als ‘strategisch’ 
worden aangemerkt, maar dat hoeft 
niet. Strategische projecten zijn niet 
beperkt tot de gemeenschappelijke 
prioriteit en projecten in het kader van 
de gemeenschappelijke prioriteit zijn 
niet altijd strategisch.

Meer weten over de gemeenschappelijke 
prioriteit? Lees de belangrijke informatie 
over de gemeenschappelijke prioriteit 
op de website en neem contact op met 
het GTS en uw facilitator.

Voor meer informatie over het A2S-project kunt u contact opnemen met ADRAMAR (hoofdpartner),
ZA La Fontenelle, 35113 Domagné, Frankrijk, tel. +33 (0)9 77 68 50 79 - www.adramar.fr
Alexandre POUDRET-BARRÉ, projectmanager - alexandre.poudret-barre@adramar.fr
Charlotte GEORGEAULT, financieel manager - charlotte.georgeault@adramar.fr
Cécile CHATELIN, communicatiemanager - cecile.chatelin@mac.com

http://www.atlas2seas.eu
http://www.adramar.fr
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 Belangrijke data

Datum    Evenement

29-30 Maart 2011    Partnerschapsbeurs 2 Zeeën, Brighton, Engeland

Mei 2011   Stuurgroepvergadering 7e projectoproep, Vlaanderen

6 Mei 2011   Lancering 8e projectoproep

8 Juli 2011   Sluiting 8e projectoproep

- Een goede communicatiestrategie moet een duidelijke algemene doelstelling hebben, die tussen de regels door of concreet uitgewerk 
  wordt gepresenteerd. Deze moet het project tot een succes maken. Algemene uitspraken, bijvoorbeeld dat ‘aan de verwachtingen van 
  de EU wordt voldaan’ of dat ‘voor zichtbaarheid van het project wordt gezorgd’, suggereren dat men niet echt weet wat men met het 
  project wil bereiken.
- Om goed te communiceren, moet je iets te zeggen hebben (boodschap) en mensen willen overtuigen van het belang van het project. 
  De wijze waarop het gebeurt (doelgroepen en instrumenten) is afhankelijk van het beleid, het budget, de omstandigheden en de 
  persoon of organisatie die communiceert.
- Centraal staan daarom de 3 C’s, die hetzelfde zijn voor elke vorm van communicatie: Clear (duidelijk), Coherent (samenhangend) en 
  Credible (geloofwaardig).
- Projecten moeten voldoende geld uittrekken en een realistische planning maken voor de uitvoering van de communicatieactiviteiten.
- Tot slot moet elk project een speciale communicatiemedewerker hebben, die is belast met de communicatie en verantwoordelijk is  
  voor de uitvoering van de communicatiestrategie.

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 !

Tips van Davide & Tim: de communicatiestrategie van projecten
Communicatie is een uitermate belangrijk onderdeel van elk door de EU gesubsidieerd project – zowel de interne communicatie tussen 
de partners onderling als de externe communicatie om de projectactiviteiten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Om 
een goede communicatie te garanderen, moeten goedgekeurde projecten een communicatiestrategie indienen bij het GTS. Deze wordt 
beoordeeld en gedurende de looptijd van het project wordt bijgehouden hoe de uitvoering van de strategie verloopt. Bij het opstellen van 
een communicatiestrategie zijn de volgende punten van belang:

Het nieuwe jaar is begonnen met enkele veranderingen in het 
team voor technische bijstand. In december heeft Vincent Van 
der Poorten, de Franse facilitator voor het departement Nord, 
het programma verlaten. Hij blijft werkzaam voor de regio Nord-
Pas-de-Calais maar gaat zich bezighouden met cultuur. Hij wordt 
opgevolgd door Henry Santenac, een ervaren Interreg-medewerker 
van het Caribische programma. Henry is te bereiken op: 
+33 (0)3 28 82 70 83 en henry.santenac@nordpasdecalais.fr
Verder neemt de Project Unit afscheid van Benoit Esmanne, die 
vertrekt naar de Europese Commissie. Hij verruilt zijn functie van 
projectmedewerker bij het GTS voor die van programmamanager 
bij DG AGRI. Momenteel loopt de wervingsprocedure om hem te 
vervangen.
Wij wensen hen allebei veel succes met hun verdere carrière!

Personeelswijzigingen


