Agenda 2 Zeeën Informatiebijeenkomst
voor aanvragers – 7de Call
2 oktober 2018 in Rotterdam
I.

Context

Deze informatiebijeenkomst wordt georganiseerd voor alle potentiële aanvragers in het 2 Zeeën
Programma en vooral voor hen die mogelijk een aanvraag willen indien in de 7de call. De 7de call is al
geopend sinds augustus en sluit op 21 december 2018.
In de ochtend geven we algemene informatie over het 2 Zeeën programma en de context, waaronder de
Brexit, waarin wordt geopereerd. Daarna focussen we op de belangrijkste elementen die in acht genomen
moeten worden tijdens de ontwikkeling van een projectaanvraag. In de middag schenken we ruim aandacht
aan de formulieren die ingediend moeten worden.

II.

Agenda

10.00-10.15

Inloop en koffie

10.15-10.30

Welkom en doel van de bijeenkomst

10.30-11.30

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

11.30-11.45

Korte Koffie/thee Pauze

11.45-12.30

Tips and tricks voor project generatie en ontwikkeling
- 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?

12.30-13.00

Lunch

13.00-14.30

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

14.30-14.45

Korte koffie/thee pauze

15.45-15.30

Praktische informatie: Tijdsplanning van de call, waar vindt u de juiste informatie,
waar kan u terecht met vragen etc.

15.30-16.00

Vragen

III.

Taal

De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

IV.

Aanmelden

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 25 september 2018 via deze link.

V.

Lunch

De lunch wordt u aangeboden.

VI.

Locatie

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op het Stadhuis aan de Coolsingel 40 in Rotterdam.

VII. Andere
Houdt u er rekening mee dat er geen ruimte is voor overige individuele consultaties. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met een van de facilitators.
Projectaanvragers die hebben deelgenomen aan de 5e of 6e projectoproep wordt aangeraden om contact
op te nemen met hun facilitator voor uitgebreide feedback na ontvangst van het besluit of advies van de
lidstaten.
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