
 
 

Agenda 2 Zeeën informatiebijeenkomst– 

6e Call stap 2 (Brugge - 13 september 2018) 

I. Context 

 
Dit seminarie wordt georganiseerd voor alle projectpartners die een conceptnota hebben ingediend. Dit 
seminarie 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. 
 
Tijdens de ochtend zal dieper ingegaan worden op het strategische luik van het aanvraagformulier: hoe moet 
een project haar bijdrage aan de programmastrategie, haar vraaggestuurd en innovatief karakter aantonen, hoe 
ontwikkel je een sterk partnerschap? Daarna gaan we dieper in op de meer praktische aspecten van het 
aanvraagformulier en hoe die best ingevuld 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 Zeeën-project. 

 
II. Agenda 

 
9.30-10.00 Registratie en koffie 

10.00-10.05 
 

Introductie en doel van de bijeenkomst 

 
10.05-12.00 
 

• Algemene informatie Call 6 

 

• Strategische aspecten: bijdrage aan Programmastrategie, demonstratie vraag 
gestuurd & innovatief karakter, partnerschap etc.Hoe je een duidelijke en 
samenhangende interventielogica kan opstellen.  

12.00-13.00 Lunch 

 
 
 

13.00-14.45 

Toelichting bij het opstellen van: 

- Werkplannen 

- Budget en tijdplan 

- Openbare aanbesteding 

- Bijdrage in natura 

- Staatssteun 

- Inkomsten 

14.45-15.00 Q&A 



III. Taal 

De voertaal van deze bijeenkomst is Nederlands. 

 
IV. Registratie 

Gelieve voor 3 september online te registreren via deze link. 
 

V. Lunch 

Een broodjeslunch wordt u aangeboden door Provincie West-Vlaanderen. 

 
VI. Locatie 

De bijeenkomst op 13 september vindt plaats op het provinciehuis van de Provincie West-Vlaanderen in 
Brugge. 

 
Het adres is: 

Provincie West-Vlaanderen 

Raadzaal 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Brugge 

 
Houd er rekening mee dat er geen individuele consultaties mogelijk zijn met medewerkers van het gezamenlijk 
secretariaat of de territoriale facilitatoren gedurende het seminarie. Neem hiervoor contact op met uw facilitator. 

 

Matthias Verhegge 
m.verhegge@interreg2seas.eu 
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