
 

 

Agenda 2 Zeeën informatiebijeenkomst– 

6e Call stap 2 (Den Haag - 10 september 2018)

I. Context 

Dit seminar wordt georganiseerd voor alle projectpartners die een conceptnota hebben ingediend. Dit 

seminar is niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden voor partners die in de tweede fase een 

volledig aanvraagformulier of eventueel in de volgende call een nieuwe conceptnota wensen in te dienen. 

In de morgen zal gedetailleerde feedback worden gegeven over de belangrijkste opmerkingen en 

aanbevelingen van de Programma-autoriteiten betreffende de ingediende conceptnota’s van de zesde call. 

Daarna gaan we dieper in op het aanvraagformulier en hoe de verschillende onderdelen ingevuld moeten 

worden. We sluiten de dag af met een aantal horizontale topics die in acht moeten worden genomen bij 

de ontwikkeling en de uitvoering van een 2-Zeeënproject. 

II. Agenda 

10.15-10.30 Registratie and koffie 

10.30-10.35 Introductie en doel van de bijeenkomst 

10.35-11.15 

• Algemene informatie Call 6 

• Strategische aspecten: bijdrage aan Programmastrategie, demonstratie 

vraaggestuurd & innovatief karakter, partnerschap etc.  

11.15-12.30 

• Hoe je een duidelijke en samenhangende Interventie logica kan 

opstellen 

 

Korte koffiepauze rond 11.15 uur 

12.30-13.00 Lunch 

13.00-15.15 

Toelichting bij het opstellen van: 

- Werkplannen 

- Budget en tijdplan 

- Openbare aanbesteding 

- Bijdrage in natura 

- Staatssteun 

- Inkomsten 

 

Korte koffiepauze rond 14.15 uur 

15.15-15.30 Q&A 
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III. Taal 

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands. 

IV. Registratie  

Gelieve voor 5 september online te registreren via deze link.  

V. Lunch 

Een lichte lunch wordt u aangeboden door Provincie Zuid-Holland. 

VI. Locatie  

De bijeenkomst op 10 september vindt plaats op het provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in Den 

Haag. 

 

Het adres is: 

Provincie Zuid-Holland 

Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag 

 

Houd er rekening mee dat er geen individuele consultaties mogelijk zijn met medewerkers van het 

gezamenlijk secretariaat of de territoriale facilitatoren gedurende het seminar. Neem hiervoor contact op 

met een van de facilitatoren. 

 

 

Pamela Mulder  

p.mulder@interreg2seas.eu 

 

Wieteke Wolterbeek 

w.wolterbeek@interreg2seas.eu 

 

 

https://www.interreg2seas.eu/en/applicant-seminar-call-6-step-2-den-haag-inschrijving

