
2 Seas NEWS

1

3URJUDPPH�GH�FRRSpUDWLRQ�WUDQVIURQWDOLqUH�����������FR¿QDQFp�SDU�OH�FEDER

&URVVERUGHU�FRRSHUDWLRQ�SURJUDPPH�����������SDUW�¿QDQFHG�E\�ERDF

3URJUDPPD�YRRU�JUHQVRYHUVFKULMGHQGH�VDPHQZHUNLQJ�����������PHGHJH¿QDQFLHUG�GRRU�EFRO

Stand van zaken

n°5
October 2010

Het evenement op 23 september was een goede gelegenheid om eens stil te staan 

bij de vraag hoe het programma er halverwege voor staat, en wat de verwachtingen 

zijn tot 2013.

De grote zaal tijdens de plenaire sessie, bijna helemaal gevuld

Redactioneel
Met veel plezier heb 
ik op 23 september in 
Bournemouth h e t 
jaarlijkse evenement 
van het 2 Zeeën-
p r o g r a m m a 
voorgezeten. Van 
de 380 mensen die 
zich oorspronkelijk 
hadden ingeschreven, 
waren er uiteindelijk 
330 aanwezig. Zij 

gaan de uitdaging aan om hun project 
JH¿QDQFLHUG�WH�NULMJHQ�LQ�KHW�NDGHU�YDQ�KHW�� 
Zeeën-programma.

Ik bezocht de Partnerschapsbeurs en nam 
deel aan vele geanimeerde gesprekken. Ik 
was onder de indruk van de inzet waarmee 
de deelnemers op zoek gaan naar partners. 
Ik ben blij dat zoveel deelnemers uit 
Engeland (176 om precies te zijn, dat 
wil zeggen 54% van de deelnemers) 
deze fantastische kans aangrijpen om 
historische en natuurlijke banden aan te 
halen met partners aan de overzijde van 
onze kusten.

Van de waaier van projecten die werden 
JHSUHVHQWHHUG�LQ�GH�JURWH�IR\HU��KDGGHQ�GH�
meeste ideeën betrekking op activiteiten 
waarvan de meeste inwoners van het 
2 Zeeën-gebied zeker zouden kunnen 
SUR¿WHUHQ�� +HW� ]DO� LQWHUHVVDQW� ]LMQ� RP� WH�
zien hoeveel van deze ideeën daadwerkelijk 
vorm krijgen in goedgekeurde projecten. 
Ik hoop dat uiteindelijk alle ideeën het 
halen. Wat mij vooral opviel tijdens mijn 
gesprekken met de deelnemers, was dat 
enthousiasme en inzet het altijd halen van 
eventuele technische problemen bij het 
opzetten van een samenwerkingsproject. 
Dus als het niet meteen lukt, neem dan 
opnieuw contact op met het GTS en de 
facilitatoren, zodat het de volgende keer 
wel goed gaat!

.HYLQ�%HQWOH\��YRRU]LWWHU�YDQ�KHW�HYHQHPHQW��
YHUWHJHQZRRUGLJHU�YDQ�6WDQZD\�	�3\HÀHHW�
LQ�(VVH[�&RXQW\�&RXQFLO�

Het goede nieuws is dat er nog voldoende 

¿QDQFLsOH� PLGGHOHQ� EHVFKLNEDDU� ]LMQ�� YDQ�

het totale subsidiebedrag van € 157 miljoen 

is nu € 70,5 miljoen toegekend. Er is dus 

nog 55% over voor projecten die

De meeste thema’s die in het Operationeel 

Programma worden genoemd, lijken aan 

de orde te prioriteit kunnen projecten uit 

de twee programma’s elkaars resultaten 

benutten en kunnen strategische thema´s 

worden aangepakt die in het gehele gebied 

spelen.

7LP�&DXO¿HOG��7KRPDV�6SULHW��9pURQLTXH�:H\ODQG�$PPHX[��.HYLQ�%HQWOH\

Nieuws over het programma
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Tips van goedgekeurde projecten

Het welkomstgedeelte van het jaarlijkse 
evenement werd gevolgd door presentaties 
van een aantal van de 41 goedgekeurde 
projecten. Voor elk van de vier prioriteiten 
werden presentaties gegeven door projecten 
die het hele proces van projectidee tot eerste 
resultaten succesvol hebben doorlopen. De 
bedoeling was om nieuwkomers te inspireren 
en nuttige tips te geven. De meeste tips 
hadden te maken met timing.

In de drie workshops ging de eerste groep 
�67(3�� *5((7�� '<0$3+<�� ,163,5(5��
+(52(6��&��&HQWXU\����3DUNV��WHONHQV�LQ�RS�
KHW�WUDMHFW�YyyU�KHW�LQGLHQHQ�YDQ�HHQ�SURMHFW��
de uitdaging om partners te vinden en het 
projectidee zodanig bij te schaven dat het 

de vorm krijgt van een aanvraagformulier. 
'H� WZHHGH� JURHS� �7(1�� &�&�� 6KDSLQJ� ����
0XOWL�)RU�� $7&�� 8UEDQ� +DELWDWV�� /&3�� $�6��
$&&(6�� YHUWHOGH� KRH� ]LM� WH� ZHUN� ZDUHQ�
JHJDDQ� WRHQ� KHW� SURMHFW� HHQPDDO� RI¿FLHHO�
was goedgekeurd. Centraal daarbij stonden 
externe communicatie, interne communicatie 
en concrete activiteiten, maar ook de eisen 
GLH�ZRUGHQ�JHVWHOG�DDQ�¿QDQFLHHO�EHKHHU�HQ�
rapportage.  
 
Op basis van hun ervaring konden de 
SURMHFWHQ� YHHO� QXWWLJH� WLSV� JHYHQ�� $OOHPDDO�
gaven ze bijvoorbeeld het dringende advies 
om voldoende tijd in te plannen voor iedere 
stap in het proces (om documenten te 
ODWHQ� RQGHUWHNHQHQ�� RP� ¿QDQFLsOH� VWHXQ�
te verwerven), of voor het geval dat een 
partner onderweg afhaakt. Zo voorkom je in 
een later stadium veel stress en problemen.

8UEDQ� +DELWDWV� KDG� HHQ� SUDNWLVFKH� WLS�
voor de beginfase, namelijk om een 

partnerbijeenkomst te organiseren net 
na een stuurgroepvergadering, zodat een 
terugverwezen projectaanvraag onmiddellijk 
NDQ�ZRUGHQ�DDQJHSDVW��1RJDO�ZDW�SURMHFWHQ�
(waaronder C2C) gaven het advies om 
onderling één werktaal af te spreken, goede 
contacten te onderhouden met het GTS en de 
facilitatoren, en om de grensoverschrijdende 
dimensie niet te onderschatten (o.a. STEP, 
&��3��0XOWL�)RU�� ±�GDW�ZLO� ]HJJHQ��KHW�QLHW�
‘alleen voor het geld’ samenwerken.

 
,163,5(5�� *5((7�� 6KDSLQJ� ��� HQ� 7(1�
gaven aan dat het niet alleen belangrijk is 
om de steun te hebben van je team, maar 
ook van je organisatie en zelfs van andere 
belanghebbenden buiten het project. 
De projecten benadrukten ook dat de 
rapportage behoorlijk gedetailleerd moet 
worden uitgevoerd. Dat kost nu eenmaal 
tijd en geld en kan niet zomaar even snel 
worden geregeld. 

Presentaties prioriteit 1

Presentaties prioriteit 2

1HWZHUNHQ�DDQ�GH�KDQG�YDQ�GH�GHHOQHPHUVOLMVW

In de schijnwerpers: Shaping 24

Vroeger klommen mensen naar het hoogste 
punt van de stad om te zien wie er aankwam. 
Tegenwoordig hebben we gelukkig telefoon. 
1RUZLFK�HQ�*HQW��GH�SDUWQHUV�YDQ�6KDSLQJ�����
zijn allebei steden waar culturele ontwikkeling 
een belangrijke rol speelt. De partners 
werken op diverse innovatieve manieren aan 
de ontwikkeling en promotie van het erfgoed 
in hun stad.

De methode die zij hanteren, werd door 
0LFKDHO� /RYHGD\� YDQ� 6KDSLQJ� ��� WRHJHOLFKW�
in een presentatie. Het project maakt 
enerzijds gebruik van een groot aantal 
traditionele communicatietools (websites, 
nieuwe bewegwijzering, mediacontacten, 
cursussen, evenementen, enz.) en anderzijds 
van nieuwe technologie zoals Bluetooth om 
bij een nieuwe activiteit gratis content door te 
geven aan mobiele telefoons, sociale media 
en interactieve schermen. Hierdoor kunnen 
bezoekers gemakkelijker bij de locaties 
worden betrokken, omdat zij direct kunnen 
gaan naar de informatie die hen interesseert. 
Ook hebben zij met één druk op de knop 
toegang tot informatie over de andere stad, 
waardoor de mobiliteit tussen de twee steden 
wordt bevorderd. Dat is precies de doelstelling 
van een van projectactiviteiten, Passport 24.

Dit project is ontstaan vanuit de wens om de 
bestaande economische, sociale en culturele 
banden tussen de twee steden aan te halen. 
Deze banden gaan terug tot de 16e eeuw, toen 
9ODDPVH�DUEHLGHUV�LQ�1RUZLFK�JLQJHQ�ZRQHQ�
en werken. Op de website Visit Gent staat 
RS�GH�SDJLQD�RYHU�6KDSLQJ�����©*HQW�KHHIW�
RSYDOOHQG�YHHO�RYHUHHQNRPVWHQ�PHW�1RUZLFK��

gaande van een vergelijkbare rijkdom aan 
historisch erfgoed tot een historische liefde 
voor mosterd.» Daar komen nu nog de 
gezamenlijke digitale toeristische tools bij.

=LH�YRRU�PHHU�LQIRUPDWLH��www.shaping24.eu

Nieuws van de projecten...

Gebruik van Bluetooth om informatie te downloaden 
over een van de Shaping 24-gebouwen. De informatie 
kan gratis vanaf de infozuilen op een mobiele telefoon 
worden geladen.
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©:HUNHQ� DOV� IDFLOLWDWRU� JHHIW� KHHO� YHHO�

voldoening», zegt Michelle, die afgelopen 

zomer als facilitator werd benoemd voor 

2RVW�(QJHODQG�� ©+HW� QHWZHUN� YRUPW� HHQ�

onmisbare bron van informatie en expertise 

om kandidaat-organisaties een zetje in de 

goede richting te geven en met de juiste 

mensen in contact te brengen.»

Een facilitator – het woord zegt het al – 

helpt projectpartners bij het aanvragen van 

2 Zeeën-subsidie. Zowel in de beginfase, 

wanneer een organisatie zich afvraagt 

wat zij moet doen om in aanmerking 

te komen voor het programma en of 

een grensoverschrijdend project wel de 

beste optie is, als in de fase waarin het 

SURMHFWYRRUVWHO�FRQFUHHW�ZRUGW�XLWJHZHUNW��

de facilitatoren staan altijd klaar om vragen 

te beantwoorden en tips en advies te 

geven.

 

De facilitatoren vertegenwoordigen het 

programma in de regio’s. Zij werken lokaal, 

maar worden gesteund door het netwerk 

van de andere facilitatoren (in totaal 8) in 

het 2 Zeeën-gebied. Hun collega’s hebben 

dezelfde functie binnen de regio’s van de 

vier deelnemende lidstaten, dus de acht 

facilitatoren hebben regelmatig onderling 

contact om informatie en projectideeën 

uit te wisselen en partners te zoeken. 

©(HQ� YHU]RHN� RP� HHQ� SDUWQHU� WH� ]RHNHQ�

vliegt met één druk op de knop over het 

Kanaal. Daar wordt het doorgestuurd naar 

GH� UHOHYDQWH� GRHOJURHSª�� DOGXV� $QLWD��

facilitator voor Zuidoost-Engeland.

Facilitatoren zorgen ervoor dat het 

programma wordt gepromoot via lokale 

organisaties, workshops en seminars, 

en dat de criteria die het programma 

VWHOW�� GXLGHOLMN� ]LMQ�� 1LHQNH�� IDFLOLWDWRU� LQ�

1HGHUODQG�� RQGHUVWUHHSW� GH� YRRUGHOHQ�

YDQ� KHW� QHWZHUN�� ©,HGHUH� ZHHN� ZRUGW�

het netwerk uitgebreid met nieuwe 

contacten, omdat we weten dat we met 

een gezamenlijke aanpak meer kunnen 

betekenen voor toekomstige partners.»

Séverine, facilitator voor het Franse 

kustgebied, weet dat haar collega’s de 

situatie in hun eigen land vaak beter kunnen 

LQVFKDWWHQ��©=LM�NXQQHQ�GXV�RRN�SUREOHPHQ�

oplossen die ik niet ken, omdat dingen 

gewoon anders werken dan in Frankrijk.»

Ook voor Oliver Raud in Zuidwest-Engeland 

VFKHQNW� GH� IXQFWLH� YHHO� YROGRHQLQJ�� ©:LM�

zijn de ogen en oren van het programma. 

Vanuit die positie streven we ernaar de 

juiste partners aan elkaar te koppelen, 

zodat de ingediende projecten inspelen 

op de behoeften van alle regio’s in het 

2 Zeeën-gebied.»

 

©:DW�LN�]R�OHXN�YLQG�DDQ�PLMQ�ZHUN��LV�GDW�

alle facilitatoren zich enorm inzetten om 

ervoor te zorgen dat projecten zo veel 

mogelijk kans hebben om goedgekeurd te 

worden», zegt Séverine. En daar is Dries, 

de Vlaamse facilitator, het helemaal mee 

HHQV�� ©'H� IDFLOLWDWRUHQ� ]LMQ� XZ�SDUWQHU� LQ�

projectontwikkeling!»

Dit enthousiaste netwerk staat altijd klaar 

om u te helpen, maar ook om u bewust 

te maken van de investering die u doet 

en van alles wat u daarvoor terugkrijgt 

tijdens het opzetten en uitvoeren van 

HHQ� JUHQVRYHUVFKULMGHQG� SURMHFW�� 1HHP�

vandaag nog contact op! 

KWWS���ZZZ�LQWHUUHJ�D�

�PHUV�HX�8.�FRQWDFWWHULWRULR8.�KWPO 

Facilitatoren:« Samen verleggen we grenzen »

1HWZHUNHQ�HQ�SURMHFWHQ�RS]HWWHQ�WLMGHQV�GH�3DUWQHUVFKDSVEHXUV�LQ�%RXUQHPRXWK
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Belangrijke data

Datum    Onderwerp

19 Nov. 2010 - 21 Jan 2011    7e projectoproep 

25 - 26 November� � � 6*�&Y7���)RONHVWRQH��8.

2 December � � � 6HPLQDULH�YRRU�SURMHFWSURPRWRUHQ�)5���/D�0DLVRQ�GX�3URMHW�/RXYUH�/HQV��/HQV�

3 December� � � 6HPLQDULH�YRRU�SURMHFWSURPRWRUHQ�1/�9/��LQ�KHW�*HPHHQWHKXLV�YDQ�7HUQHX]HQ��1/�

7 December� � � 6HPLQDULH�YRRU�SURMHFWSURPRWRUHQ�8.���LQ�KHW�6W�1LFKRODV�&HQWUH��,SVZLFK�

Tips van Davide & Tim: indienen van een project
De meeste projecten hebben al contact 

opgenomen met de facilitatoren, en soms 

ook met het GTS, voordat ze hun aanvraag 

bij de eerstvolgende oproep indienen. En 

dat is ook de bedoeling, omdat ze heel veel 

hebben aan het advies dat ze krijgen.

Om echter te zorgen voor consistentie en 

een gelijke behandeling van alle projecten, 

moeten een aantal regels worden nageleefd. 

Deze staan ook in het Programmahandboek, 

maar we noemen hier nog eens de 

belangrijkste aandachtspunten. Ofwel 

omdat deze nogal eens worden vergeten, 

ofwel omdat ze gewoon handig zijn.

Het GTS en de facilitatoren in Bournemouth

� ��+HEW�X�QRJ�JHQRHJ�WLMG�RP�KHW�GH¿QLWLHYH�FRQFHSW�YRRU�WH�OHJJHQ�DDQ�XZ�IDFLOLWDWRU�YRRUGDW�GH�RSURHS�VOXLW"

� ��+HEW�X�DOOH�RULJLQHOH�GRFXPHQWHQ�ELMJHVORWHQ��PHW�GH�KDQGWHNHQLQJ�YDQ�GH�MXLVWH�SHUVRQHQ"

� ��.RPHQ�GH�EHGUDJHQ�LQ�GH�LQWHQWLHYHUNODULQJHQ�RYHUHHQ�PHW�GH�EHGUDJHQ�LQ�KHW�DDQYUDDJIRUPXOLHU"�

� ��+HEW�X�JHFRQWUROHHUG�RI�DOOH�¿QDQFLsOH�WDEHOOHQ�LQ�KHW�DDQYUDDJIRUPXOLHU�NORSSHQ"�

� ��+HEW�X�JHFRQWUROHHUG�RI�GH�SODQQLQJ�YDQ�GH�DFWLYLWHLWHQ�RYHUHHQNRPW�PHW�GH�¿QDQFLsOH�XLWVSOLWVLQJ"

� ��+HEW�X�JHFRQWUROHHUG�RI�DOOH�JHSODQGH�DFWLYLWHLWHQ�JRHG�]LMQ�LQJHYXOG"

� ��+HEW�X�JHFRQWUROHHUG�RI�GH�YHUWDOLQJHQ�YDQ�KHW�DDQYUDDJIRUPXOLHU�RYHUHHQNRPHQ�PHW�GH�YHUVLH�LQ�GH�RRUVSURQNHOLMNH�WDDO"

� ��+HEW�X�GXEEHO�JHFRQWUROHHUG�RI�HU�JHHQ�IRXWPHOGLQJHQ�YHUVFKLMQHQ�LQ�KHW�¿QDQFLsOH�GHHO�YDQ�KHW�DDQYUDDJIRUPXOLHU"

� ��+HEW�X�HHQ�IROORZ�XS�ELMHHQNRPVW�JHSODQG�QD�GH�VWXXUJURHSYHUJDGHULQJ"�=R�QLHW��LV�XZ�SURMHFWPDQDJHPHQWWHDP�RQPLGGHOOLMN��

� � RSHUDWLRQHHO"

� ��*D�QDDU�HHQ�/HDG�$SSOLFDQW�6HPLQDU�±�RRN�DOV�X�GDW�HHUGHU�DO�HHQV�KHEW�JHGDDQ�

� ��$OV�SURMHFWDDQYUDJHQ�RP�������XXU�ELQQHQ�PRHWHQ�]LMQ��GDQ�EHGRHOHQ�ZH�VWLSW�������XXU�¶V�PLGGDJV��

� ��6WXXU�XZ�DDQYUDDJIRUPXOLHU�RS�DOV�ORVVH�YHOOHQ�SDSLHU�RI�LQ�HHQ�ULQJPDS��*HEUXLN�JHHQ�LQELQG��RI�ODPLQHHUV\VWHPHQ�

 - Gebruik tweezijdig bedrukt papier. Dat spaart niet alleen bomen, maar ook opslagruimte!

Met deze nieuwsbrief willen we u geregeld op de hoogte houden van het reilen en
]HLOHQ�LQ�,17(55(*�,9$���=HHsQ��+HHIW�X�QLHXZV�YRRU�RQV�"�/DDW�KHW�GDQ�]HNHU�ZHWHQ

en stuur uw ideeën of suggesties voor een volgend nummer naar

newsletter.en@interreg4a-2mers.eu

Deze nieuwsbrief is er voor u !
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