Agenda 2 Zeeën Informatiebijeenkomst
voor aanvragers – 4e Projectoproep
10 januari 2017 in Den Haag
I.

Context

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle potentiele aanvragers in het 2
Zeeën-Programma en vooral voor hen die mogelijk een aanvraag willen indien in de 4e
projectoproep. Deze is open van 1 december 2016 tot 1 maart 2017.
We geven algemene informatie over het 2 Zeeën-Programma en de context waarin wordt
geopereerd. Ook focussen we op de belangrijkste elementen die in acht genomen moeten
worden tijdens de ontwikkeling van een projectaanvraag.
II.

Agenda

10.15-10.30
10.30-10.35

Inloop en koffie

10.35-11.00

- Context van het programma
- Algemene info over het 2 Zeeën Programma: het 2 Zeeën gebied, de 2
Zeeën strategie, …

Welkom en doel van de bijeenkomst
Algemene introductie 2 Zeeën programma

Tips and tricks voor project generatie en ontwikkeling
11.00-12.00

-

Hoe checkt u de relevantie van uw project idee voor het
programma?
Hoe ontwikkelt u een partnerschap ?
Wat is grensoverschrijdende samenwerking?
Wat is de interventie logica ?
Hoe bouwt u de begroting op ?

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.30

Focus op het aanvraag proces: Stap 1: Indienen van de Concept Nota

14.30-14.45

Praktische informatie: Tijdsplanning van de call, waar kunt u terecht
met vragen? , waar vindt ik de juiste informatie.

14.45-15.00

Vragen

III. Taal
De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.
IV. Aanmelden
Graag ontvangen we uw aanmelding voor 5 januari 2017. Stuurt u hiervoor een e-mail naar
w.wolterbeek@interreg2seas.eu. Graag met vermelding van uw naam en organisatie en
eventueel al de naam van het projectidee dat u vertegenwoordigd.

V.

Lunch

De lunch wordt u aangeboden door de Provincie Zuid-Holland.
VI. Locatie
De informatiebijeenkomst wordt gehouden in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland
(Zuid-Hollandplein 1) in Den Haag. Het Provinciehuis bevindt zich op loopafstand Station Den
Haag Centraal. Indien u met de auto komt kunt u parkeren in een van de betaalde
parkeerkelders bijvoorbeeld Malieveld.

Houdt u er rekening mee dat er geen ruimte is voor overige individuele consultaties. Hiervoor
kunt u een afspraak maken met een van de facilitatoren.
Projectaanvragers die hebben deelgenomen aan de 3e projectoproep wordt aangeraden om
eind januari contact op te nemen met hun facilitator voor uitgebreide feedback na ontvangst
van de aanbevelingsbrief.
Marjolijn LINDEMAN | Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland
Tel: +31 6 25653876 | m.lindeman@interreg2seas.eu
Wieteke Wolterbeek | Provincie Zeeland en Noord-Brabant
Tel: +31 6 21124891 | w.wolterbeek@interreg2seas.eu
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