Programma
2 Zeeën Mid-Term Review Evenement
25-26 april 2019 – ICC GENT
A. Doel van het evenement
Het Mid-Term Review evenement heeft als voornaamste focus om de tot hier toe geleverde
verwezenlijkingen van de 2 Zeeën projecten in de kijker te zetten. Alle 68 goedgekeurde projecten
werden een EFRO-budget toegekend om hun vooropgestelde outputs en resultaten te verwezenlijken. Elk
van deze resultaten draagt direct bij tot één van de Specifieke Doelstellingen zoals uiteengezet voor het 2
Zeeënprogramma in het Samenwerkingsprogramma.
Halverwege de uitvoering van het Programma is dit het ideale moment om te laten zien wat er tot nu toe
verwezenlijkt is, om aan te tonen hoe elk van de goedgekeurde projecten beantwoordt aan een territoriale
behoefte en een verschil maakt op het terrein. Meer geavanceerde projecten zullen hun best practices
presenteren, terwijl recent goedgekeurde projecten kunnen leren van hun peers en hun ambities voor de
komende jaren kunnen aangeven.

B. Waarom deelnemen
Het 2 Zeeën Mid-Term Review evenement zal de perfecte gelegenheid bieden om te zien wat het Programma
tot nu toe verwezenlijkt heeft en hoe het 2 Zeeëngebied concrete baat heft bij grensoverschrijdende
samenwerking in heel specifieke domeinen.
De ervaring van de goedgekeurde 2 Zeeën-projecten zal de deelnemers ervan overtuigen waarom de
bepaalde tools, producten, pilootprojecten en modellen zouden moeten uitgerold worden en op brede
schaal toegepast in de verschillende regio’s. Het evenement zal een waaier van onderwerpen behandelen
die van interesse zijn voor elke publieke autoriteit, onderzoeksinstelling of organisatie uit de private sector
die wil innoveren en investeren in methodes en technieken waarvan het succes bewezen is. Peer-to-peer
uitwisselingen zullen centraal staan tijdens het evenement en de netwerkmomenten zullen deelnemers in
staat stellen om van elkaar te leren zowel op thematisch vlak als omtrent projectmanagement.
Dit grensoverschrijdende evenement zal je in staat stellen om:
• te begrijpen hoe elk van de 2 Zeeënprojecten een directe bijdrage levert aan de verwezenlijking van
de Programmadoelstellingen;
• meer te weten te komen over succesverhalen in het thema van jouw keuze;
• een waaier van interessante projecten en partnerorganisaties te ontmoeten uit België-Vlaanderen,
Engeland, Frankrijk en Nederland en synergiën te creëren;
• nieuwkomers te inspireren en leren van meer ervaren organisaties;
• ondersteuning te krijgen van het 2 Zeeën team.

Belangrijkste pijlers van het evenement:
1.

Projectenbeurs

De projecttentoonstellingsruimte zal ruimte bieden aan alle goedgekeurde 2 Zeeënprojecten en de
Programma-autoriteiten uit het 2 Zeeënbestuur. Deze zullen deelnemers verwelkomen aan hun stand,
vertellen over hun 2 Zeeënervaring en het promoten van hun grensoverschrijdende verwezenlijkingen.
2.

Thematische workshops

Doelstelling: het delen van verwezenlijkingen uit 2 Zeeënprojecten en uitnodigen van meer ervaren
projecten om uit te leggen hoe zij een verschil maken op het terrein. Elk van de 6 thematische workshops
zal verschillende projecten aan het woord laten die elk werken aan de oplevering van één van de
Programmadoelstellingen.
Verwacht resultaat: een goed zicht verwerven in wat het Programma reeds halverwege zijn uitvoering
verwezenlijkt heeft. Het zal projecten in staat stellen hun resultaten te delen, meer zichtbaarheid te
verwerven en in discussie te kunnen treden met andere deelnemers.
Voorgesteld format: elke workshop zal over een belangrijk thema uit het 2 Zeeën
Samenwerkingsprogramma gaan dat aangepakt werd door een goedgekeurd 2 Zeeën project. De workshop
zal de vorm aannemen van een paneldiscussie met meer gevorderde projecten die zullen worden
geïnterviewd door een vertegenwoordiger van het 2 Zeeënbestuur. Het publiek zal worden uitgenodigd om
actief deel te nemen aan de discussie.
3.

Technische workshops

Doelstelling: het aansnijden van specifieke onderwerpen die werden gemeld in de vragenlijst die werd
voorgelegd aan Hoofdpartners en projectpartners. Elke sessie zal uiterst interactief zijn en discussies tussen
nieuwkomers en meer ervaren partners faciliteren.
Verwacht resultaat: gedeelde lessen en oplossingen om de problemen tijdens de uitvoering van het
project te overwinnen.
Voorgesteld format: elke workshop zal de vorm aannemen van een interactieve discussie tussen
deelnemers die zal worden gemodereerd door iemand van het Gezamenlijk Secretariaat.
NOOT: alle plenaire sessies en workshops worden in de 3 Programmatalen (Engels, Frans en
Nederlands vertaald.
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C. Programma van het evenement

Donderdag 25 april 2019
UUR

BESCHRIJVING

9:00-12:00

Aankomst van deelnemers aan de projectenbeurs en opzetten van de standen

13:00-14:00

Registratie

14:00-15:00

Plenaire openingssessie:
▪ Welkom door politici uit het 2 Zeeën-gebied
▪ 2 Zeeën verwezenlijkingen tot nu toe: Stand van zaken Programma
▪ Hoe resultaten meten: lancering van impactevaluatie
▪ Wat valt er nog te verwachten binnen de huidige programmaperiode?
▪ Praktische organisatie van het evenement

15:15-16:30

Thematische workshops:

Opening van de projectenbeurs

Workshop 1:

Workshop 2:

Workshop 3:

Innovatie in marktniches

Herdenken van de zorg
via sociale innovatie

Uitrol van koolstofarme
technologieën in
huisvesting &
infrastructuur

Projecten zullen worden
uitgenodigd om hun
ervaringen over twee
belangrijke thema’s te delen:
1/ hoe het raamwerk voor
innovatie te verbeteren via
steun aan KMO’s/MKB’s en
door opschaling op
grensoverschrijdend niveau;
2/ hoe de oplevering van
technologische innovatie te
verbeteren op belangrijke
maritieme thema’s.

Projecten zullen hun
ervaringen delen over hoe
publieke dienstverlening te
verbeteren door middel van
een sociaal innovatieve
benadering, met een focus op
het bewerkstelligen van
systemische veranderingen via
co-creatie en de
‘empowerment’ van de
eindgebruikers.

Projecten zullen hun
ervaringen delen door te
tonen hoe koolstofarme
technologieën uitgerold
kunnen worden in drie
omgevingen: steden,
industriegebieden en
belangrijke
transportknooppunten.

16:30-17:00

Koffie, bezoek projectenbeurs & netwerken

17:00-18:15

Workshop 4:

Workshop 5:

Workshop 6:

Ontwikkelen van
technologieën voor een
betere gezondheid

Verbeteren van
veerkracht van kust-,
landelijke en stedelijke
gebieden in de strijd
tegen klimaatverandering

Uitrol van duurzamere
oplossingen voor een
beter gebruik van
hulpbronnen

Projecten zullen hun ervaring
delen over hoe technologische
innovatie te stimuleren op vlak
van veel voorkomende,
belangrijke ziektes in het 2
Zeeën gebied. De projecten
zullen uitleggen hoe ze de
juiste doelgroepen betrokken
hebben om hun
technologische
verwezenlijkingen te
versterken en aan te passen.

Projecten zullen hun ervaring
delen door specifieke
methodes te tonen die het
beleid veranderen, een
geïntegreerde aanpak
ontwikkelen en doelgroepen
en eindgebruikers betrekken.

18:15-19:00

Vrij/ Netwerken/ 2 Zeeën helpdesk

19:00-22:00

Netwerkdiner

Projecten zullen hun ervaring
delen op vlak van concrete
maatregelen om de toepassing
van de principes van een
efficiënt
gebruik
van
hulpbronnen en circulaire
economie te stimuleren bij
KMO’s/MKB’s, onderzoekers en
beleidsmakers.
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Vrijdag 26 april 2019
UUR

BESCHRIJVING

8:30-9:00

Koffie, bezoek projectenbeurs & netwerken

9:00-10:30

Technische workshops:
Technische workshop 1:

Technische workshop 2:

Technische workshop 3:

Management van
complexe
partnerschappen

Effectieve betrokkenheid
van doelgroepen

Sleutels voor succesvol
project- en financieel
management

Deze sessie wil beantwoorden
aan de vraag van vele
hoofdpartners om met hun
peers uit te wisselen over
manieren om met complexe
partnerschappen om te gaan.
Ze wordt georganiseerd door
hoofdpartners
voor
hoofdpartners en beoogt een
actieve uitwisseling van tips
voor zowel nieuwkomers als
meer ervaren hoofdpartners.

Deze sessie wil een antwoord
bieden op de vraag naar meer
begeleiding bij en voorbeelden
van effectieve communicatie
en betrokkenheid van diverse
doelgroepen in je project. De
sessie stelt een waaier aan
aandachtspunten
voor,
aangereikt
door
projectpartners, en focust op
de disseminatie van outputs en
resultaten met het oog op de
duurzaamheid van je project.
De uiteenzettingen worden
gevolgd door discussies met
het publiek.

Deze sessie wil project- en
financiële managers van 2
Zeeën-projectpartners
inzichten en advies bieden over
projectuitvoering,
tijdmanagement en efficiënt
financieel
beheer
van
projecten.
De vragenlijsten leverden vele
goede praktijkvoorbeelden van
organisaties die ongetwijfeld
een meerwaarde zullen bieden
voor de deelnemers aan deze
sessie.

10:30-11:00

Koffie, bezoek projectenbeurs & netwerken

11:00-12:00

Plenaire slotsessie:
▪ Belangrijkste boodschappen uit de thematische en technische workshops;
▪ 2 Zeeën Video awards;
▪ Conclusies: Alles wat we jullie over de toekomst kunnen vertellen!
(met deelname van de Europese Commissie, Nationale Autoriteiten van 2 Zeeën, Interact)
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