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Wat is Interreg?

Cohesiebeleid van de EU

https://www.youtube.com/watch?v=INNa656Yn6s




Wat is Interreg?

EU Cohesion Policy

EFRO

Interreg A

Interreg 2 Zeeën

Interreg B Interreg C

Cohesie-
fonds

Europees
Sociaal Fonds

…



Wat is Interreg?

Interreg A



Wat is Interreg 2 Zeeën? 



Wat is Interreg 2 Zeeën? 

Hoofdpartner

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4

+ observer partners

https://www.youtube.com/watch?v=INNa656Yn6s


Wat is Interreg 2 Zeeën? 

Wie kan deelnemen? 

- Publieke organisaties

- Private organisaties

Alle organisaties moeten rechtspersoonlijkheid hebben 

adviesbureaus met als eerste doel ontwikkeling en beheer van EU 
subsidies kunnen geen partner zijn



Wat is Interreg 2 Zeeën? 

• 60% EFRO

• 40% cofinanciering

• Terugbetaling



Wat is Interreg 2 Zeeën? 

• BL 1: Personeelskosten

• BL 2: Kantoor- en administratieve kosten

• BL 3: Reis- en verblijfkosten

• BL 4: Externe expertise en diensten

• BL 5: Uitrusting

• BL 6: Infrastructuur en bouwwerkzaamheden



Wat is nieuw?

• Meer focus voor een grotere impact

• Selecteer aantal thema's uit een vooraf 
vastgestelde lijst





Wat is nieuw?

PROGRAMMA

Specifieke

doelstelling

Situatie Behoeften
Verwacht
resultaat

Resultaat-
indicator

Output-
indicatorenActies



PROGRAMME

Specifieke 
doelstelling

Situatie Behoeften Verandering
Verwacht
resultaat

Resultaat-
indicator

Output-
indicatorenActiviteiten

Doel-
stellingen

Resultaten

Outputs

PROJECTEN

Wat is nieuw?



Strategie van het programma



Specifieke doelstelling 1.1

Verbetering van de randvoorwaarden voor 
innovatie, in relatie tot slimme specialisatie



S.D. 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie, in 
relatie tot slimme specialisatie

Soorten maatregelen: 

• Formuleren

• Opzetten

• Ontwikkelen

Meer info in Key Info (http://bit.ly/2fpHbHW) 

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie, in 
relatie tot slimme specialisatie



S.D. 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie, in 
relatie tot slimme specialisatie

Researchresultaten

Randvoorwaarden

•Gezamenlijke beleidsactieplannen

• Gezamenlijke structuren

• Netwerken

Innovatie

• Technologieën

• Producten

• Diensten



S.D. 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie, in 
relatie tot slimme specialisatie

Aansluiten bij de Slimme Specialisatiestrategieën

➢ Transport en Havens

➢ Milieu- en maritieme technologieën

➢ Agro-food

➢ Biowetenschappen & Gezondheid

➢ Communicatie, digitale en creatieve industrieën

➢ Fabricage

➢ …

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


S.D. 1.1: Verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie, in 
relatie tot slimme specialisatie

Project 

SSENT
Spark Social Enterprise

PARTNERS 

BUDGET

THEMA

6 partners : lokale
overheden, MKB/KMO, 
universiteiten

3 M€

Verbeteren van de capaciteit van 
sociale ondernemingen om op een
duurzame manier te innoveren

MAATREGELEN

Formuleren van strategieën
Opzetten van netwerken
Opzetten van gezamenlijke tools/diensten
Ontwikkelen van ondersteunende
activiteiten voor MKB/KMO



Specifieke doelstelling 1.2

Bevordering van innovatie in slimme-
specialisatiesectoren



S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren

Soorten maatregelen: 

• Ontwikkelen

• Voorbereiden van investeringen

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren



S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren

= gebruik van onderzoeksresultaten bevorderen

Technologieoverdracht/toepassing door MKB

Testen en ontwikkelen proefprojecten

Samenwerking tussen de sleutelpersonen in 
innovatie

– ≠ (fundamenteel)onderzoek



2 Zeeën 
focus

S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren



S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren

Conform Slimme Specialisatiestrategieën

➢ Transport en Havens

➢ Milieu- en maritieme technologiën

➢ Agro-food

➢ Biowetenschappen & Gezondheid

➢ Communicatie, digitale en creatieve industrieën

➢ Fabricage

➢ …

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/


S.D. 1.2: Bevordering van innovatie in slimme-specialisatiesectoren

Project 

DOC2C’s
Innovative technologies 

for DOC removal in 
drinking water 

treatment

PARTNERS 

BUDGET

THEMA

5 partners : 
universiteiten en 
openbare dienstverlener

4 M EUR

Het ontwikkelen van nieuwe
milieuvriendelijke technologieën /het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
drinkwater

Ontwikkeling van:
- Demonstratieprojecten en test pilots
- Technologie en toegepast onderzoek
- Activiteiten voor vroege productvalidatieMAATREGELEN



Specifieke doelstelling 1.3

Bevordering/ ontwikkeling van sociaal 
innovatieve toepassingen voor efficiëntere 
en effectievere lokale diensten in antwoord 
op de belangrijkste sociale uitdagingen in 
het 2-Zeeëngebied



S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied

Soorten maatregelen: 

• Ontwikkelen

• Invoeren

• Voorbereiden van investeringen

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied



S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied

• Nieuwe oplossingen (producten, diensten, modellen, 
markten, processen,...) die

– voorzien in een sociale behoefte (en die nog niet 
opgepakt wordt door de markt, en/of effectiever is 
dan de huidige oplossingen)  

– leiden tot nieuwe of verbeterde bekwaamheden en 
relaties

– beter gebruik maken van middelen en bronnen



S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied

Maatschappelijke
uitdagingen

Sociaal
isolement

(Jeugd)-
werkloos-

heid

Armoede

Gezondheid, 
demogra-

fische
veranderingen 

en welzijn

Inclusieve, 
innovatieve en 

reflectieve 
samen-
levingen

Bescher-
ming van 

vrijheid en 
veiligheid



S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied

• Criteria: 

– Gedreven door sociale behoefte

– Innovatief

– Langetermijnvisie

– Impact: meetbaar en duurzaam

– Multidisciplinair

– Participerend - empowering



S.D. 1.3: Bevordering/ ontwikkeling van sociaal innovatieve toepassingen 
voor efficiëntere en effectievere lokale diensten in antwoord op de 
belangrijkste sociale uitdagingen in het 2-Zeeëngebied

Project 

DWELL
Diabetes and 
WELLbeing

PARTNERS 

BUDGET

THEMA

8 partners : lokale
overheden, universiteiten, 
MKB/KMO

3 M EUR

Reduceren van gezondheidskosten
verbonden aan diabetes

MAATREGELEN

Ontwikkeling van pilootacties voor het 
gebruik van sociaal innovatieve platformen

Invoeren van nieuwe oplossingen, gebaseerd
op onderzoek, om nieuwe sociaal innovatieve
diensten te leveren



Specifieke doelstelling 2.1

Uitbreiding van de adoptie van koolstof-
arme technologieën en toepassingen in 
sectoren met potentieel voor een hoge 
reductie in broeikasgassen



S.D. 2.1: Uitbreiding van de adoptie van koolstof-arme technologieën en 
toepassingen in sectoren met potentieel voor een hoge reductie in 
broeikasgassen

Soorten maatregelen: 

• Ontwikkelen

• Invoeren

• Voorbereiden van investeringen

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 2.1: Uitbreiding van de adoptie van koolstof-arme technologieën en 
toepassingen in sectoren met potentieel voor een hoge reductie in 
broeikasgassen



S.D. 2.1: Uitbreiding van de adoptie van koolstof-arme technologieën en 
toepassingen in sectoren met potentieel voor een hoge reductie in 
broeikasgassen

• Adoptie, geen Research & Development 

→ Pilot-projecten, demonstraties, uitrol, 
investeringen, ...

• Technologieën die:   

– de broeikasgas-emissies verminderen

– onze koolstofafhankelijkheid terugdringen



S.D. 2.1: Uitbreiding van de adoptie van koolstof-arme technologieën en 
toepassingen in sectoren met potentieel voor een hoge reductie in 
broeikasgassen

Uitputtende lijst

→Speciale aandacht 
voor potentieel van 
kust-/maritieme regio's

Voorrangs-
gebieden

Duurzame
energie-
bronnen

Transport

Landbouw
Verwerkende

industrie

Bouw/

constructie



S.D. 2.1: Uitbreiding van de adoptie van koolstof-arme technologieën en 
toepassingen in sectoren met potentieel voor een hoge reductie in broeikasgassen

Project 

BISEPS
Integrated sustainable 

energy packages on the 
level of business parks

PARTNERS

BUDGET

THEMA

8 partners : regionale en lokale
overheden, universiteiten, 
innovatiecentra

3,9 M EUR

Verhoogde adoptie van hernieuwbare
energie op bedrijventereinen

MAATREGELEN

Ontwikkeling van pilootacties
Invoeren van koolstofarme technologieën
Voorbereiden van investeringen in de verdere
ontplooiiing van koolstofarme technologieën



Specifieke doelstelling 3.1

Verbetering van de op het ecosysteem 
gebaseerde capaciteit van 2-Zeeën-
belanghebbenden voor aanpassing aan 
klimaatverandering en de daarmee 
verbonden effecten van het water



S.D. 3.1: Verbetering van de op het ecosysteem gebaseerde capaciteit van 
2-Zeeën-belanghebbenden voor aanpassing aan klimaatverandering en de 
daarmee verbonden effecten van het water

Soorten maatregelen: 

• Formuleren

• Opzetten

• Voorbereiden van investeringen

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 3.1: Verbetering van de op het ecosysteem gebaseerde capaciteit van 
2-Zeeën-belanghebbenden voor aanpassing aan klimaatverandering en de 
daarmee verbonden effecten van het water



S.D. 3.1: Verbetering van de op het ecosysteem gebaseerde capaciteit van 
2-Zeeën-belanghebbenden voor aanpassing aan klimaatverandering en de 
daarmee verbonden effecten van het water

• Het verbeteren van de ecosysteemgerichte 
capaciteit: het versterken van natuurlijke 
systemen

– kwetsbaarheid verminderen

– bescherming van publieke middelen 

• De weerbaarheid van gebieden vergroten, 
vooral in de kustgebieden



Effecten van 
klimaat-

veranderingen
die met water 

verband houden

Stijging van 
het 

zeewater-
niveau

Overstro-
mingen (aan 
de kust en in 
binnenland)

Versnelde 
erosie van de 

kuststreek

Stijgende 
temperatuur 

van het 
zeewater

Verzuring
van het 

zeewater

Toename 
van zware 

regenval en 
ernstige 
droogte

Uitputtende
lijst

S.D. 3.1: Verbetering van de op het ecosysteem gebaseerde capaciteit van 
2-Zeeën-belanghebbenden voor aanpassing aan klimaatverandering en de 
daarmee verbonden effecten van het water



S.D. 3.1: Verbetering van de op het ecosysteem gebaseerde capaciteit van 2-Zeeën-
belanghebbenden voor aanpassing aan klimaatverandering en de daarmee 
verbonden effecten van het water

Project 

TRIPLE C
Climate resilient 

Community-based 
Catchment planning 
and management

PARTNERS

BUDGET

THEMA

12 partners : regionale en lokale
overheden, onderzoekscentra, 
MKB/KMO, … 

5,1 M€

Op een participatieve manier tot 
kostenefficiënte, innovatieve maatregelen
komen die overstromingen reduceren

MAATREGELEN

Formuleren van actieplan
Opzetten van gezamenlijke
bewustwordingscampagnes
Voorbereiden van investeringen voor
aanpassing aan klimaatverandering
Investeringen in kleinschalige technologische
oplossingen



Specifieke doelstelling 4.1

Bevordering van invoering van nieuwe 
oplossingen voor een efficiënter gebruik 
van natuurlijke grondstoffen en materialen



S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen

Soorten maatregelen: 

• Formuleren

• Opzetten

• Invoeren

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen



S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen

• Verhoog het gebruik van nieuwe oplossingen 
(producten, diensten en/of processen) die:

– de inbreng verminderen

– de hoeveelheid afval minimaliseren

– het beheer van grondstofvoorraden verbeteren

– consumptiepatronen veranderen



S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen

– productieprocessen, het management en de 
bedrijfsvoering optimaliseren

– de logistiek verbeteren

– het institutionele regelgevingskader versterken

– de capaciteit van belanghebbenden uitbouwen



S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen

Voor een 
efficiënter 

gebruik van de 
natuurlijke 

grondstoffen

Land en 
aarde

Minerale
n en 

metalen

Water

Maritieme
hulp-

bronnen

Uitputtende lijst



S.D. 4.1: Bevordering van invoering van nieuwe oplossingen voor 
een efficiënter gebruik van natuurlijke grondstoffen en materialen

Project 

USAR
Using sediments as a 

resource

PARTNERS 

BUDGET

THEMA

5 partners : onderzoekscentra, 
watermaatschappijen en bedrijven

4,8 M EUR

Ontwikkelen van een circulaire aanpak
met als doel het hergebruik van 
sedimenten

MAATREGELEN

Formuleren van gezamenlijke strategie
Opzetten van samenwerkingsplatforms
Inoveren van nieuwe technologische
oplossingen voor een efficiënter gebruik van 
natuurlijke grondstoffen en materialen



Specifieke doelstelling 4.2

Bevordering van de invoering van nieuwe 
oplossingen in de circulaire economie in 
het 2-Zeeëngebied



S.D. 4.2: Bevordering van de invoering van nieuwe oplossingen in de 
circulaire economie in het 2-Zeeëngebied

Soorten maatregelen: 

• Formuleren

• Opzetten

• Invoeren

• Investeringen

Meer info in Key Info

http://bit.ly/2fpHbHW


S.D. 4.2: Bevordering van de invoering van nieuwe oplossingen in de 
circulaire economie in het 2-Zeeëngebied



S.D. 4.2: Bevordering van de invoering van nieuwe oplossingen in de 
circulaire economie in het 2-Zeeëngebied

• Hergebruik/recycling stimuleren

• Het verloren gaan van waardevolle materialen 
voorkomen 

• Laten zien hoe nieuwe modellen, eco-design en 
industriële symbiose de 2-Zeeënregio in de richting van 
afvalvrij kunnen bewegen



S.D. 4.2: Bevordering van de invoering van nieuwe oplossingen in de 
circulaire economie in het 2-Zeeëngebied

• Ontwikkelen van bron-efficiënt beleid

• Het veranderen van de houding van economische 
belanghebbenden

• Het versterken van het institutionele regelgevend kader

• Het uitbouwen van de capaciteit van belanghebbenden



S.D. 4.2: Bevordering van de invoering van nieuwe oplossingen in de 
circulaire economie in het 2-Zeeëngebied

Project 

BIOBOOST
Acceleration of transition to a 
bioeconomy in horticulture

PARTNERS 

BUDGET

THEMA

9 partners : belangrijke partners uit de 
sector, onderzoekscentra, MKB/KMO

5,8 M EUR

Versnellen van de transitie naar een bio-
economie in de tuinbouw

MAATREGELEN

Opzetten van samenwerkingsplatform
circulaire economie
Opzetten van gezamenlijke programma’s en 
pilootacties om circulaire economie in 
bedrijven te introduceren



Oefening

Bij welke Specifieke Doelstellingen 
horen de volgende projectideeën? 



Oefening

Photo by Gabriele Diwald on Unsplash

https://unsplash.com/photos/Kwi60PbAM9I?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Oefening

Photo by freestocks.org on Unsplash Photo by Jason Blackeye on Unsplash

https://unsplash.com/photos/nss2eRzQwgw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/dXbteDwOUG8?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Oefening



Oefening

©Soda ©Soda



Agenda

Interreg 2 Zeeën 2014 – 2020

Projectontwikkeling

Praktische informatie



Procedure om een project in te 
dienen

CN
Terug-

koppeling
AF

Goedkeuring

Afwijzing



Programme-instanties

Comité van Toezicht CA

Managementautoriteit

Gemeenschappelijk secretariaat

Hoofdpartner

Territoriale Facilitatoren

Projectpartners

AAUK NL FR

Europese
Commissie

BE/FL



Project Levenscyclus
Idee

genereren

Voorstel
ontwikkelen

Indiening

Selectie

Startfase

Levering en 
rapportage

Afsluiting

Communicatie

Ontwikkel je project

Je project uitvoeren



Project Levenscyclus
Idee

genereren

Voorstel
ontwikkelen

Indiening

-

-

-

-

Communicatie

Ontwikkel je project



Project Levenscyclus
Idee

genereren

-

-

-

-

-

-

Communicatie

Ontwikkel je project



Idee genereren 

Inspiratie

Relevantie

Partnership

Grens-

overschrijdende

samenwerking

Innovatie

Vraaggestuurd
karakter



Vraaggestuurd

• Bewijs dat het project vraaggestuurd is:

– wie heeft het nodig?

– wat ontbreekt er momenteel - markttekortkoming?

• Benoem in de gehele aanvraag:

– de toezichthoudende partners

– de co-creatie/het ’bottom-up’ proces

– de doelgroepen en hoe zij hierbij betrokken worden



Innovatie

• Wat is er nieuw aan je project? 

– Vergeleken met het huidige (wetenschappelijke) 
onderzoek?

– Vergeleken met eerdere projecten?

• Wat is jouw toegevoegde waarde aan wat er al is? 

• Hoe ga je de bestaande resultaten gebruiken?

• Hoe ga je verder dan dat?  



Relevantie

• Past dit bij de Programmastrategie?

• Draagt dit bij aan de EU/nationale/regionale/ lokale 

strategieën?

• Draagt dit bij aan eerder gefinancierde projecten?

• Wat is nieuw? 



Is hier behoefte aan?

Is deze aanpak
nieuw?

Regionale -
nationale 

strategieën

CP

Projectidee

Laten we beginnen!



Oefening

Ontwikkeling 
van een 

openbaar fiets-
uitleensysteem Nee

Is hier behoefte aan? 

Zijn deze projectideeën relevant voor het Programma? 



Oefening
Biodiversiteit
Verminderd 
gebruik van 

chemicaliën in 
stadsparken

Ja

Past het bij de 
Programmastrategie? Nee

Is hier behoefte 
aan?

Is dit nieuw? 

Ja

Ja

Past het bij de Regionale 
Strategieën? 



Oefening

Jeugdwerkloos-
heid: een toolkit

ontwikkelen

Nee

Is hier behoefte 
aan?

Is deze aanpak nieuw? 

Ja



Oefening
Gezond ouder worden

Ontwikkel nieuwe, 
innovatieve 

verzorgingstehuizen

NeePast dit bij de regionale 
strategieën? 

Is hier behoefte 
aan?

Is dit nieuw? 

Ja

Ja



Oefening

Ontwikkel een 
warmtenet in 

de grensstreek Ja

Past het bij de 
Programmastrategie?

Ja
Past dit bij de regionale 

strategieën? 
Ja

Is dit nieuw? 

Ja!
Ja

Is hier behoefte aan? 



Partners & Stakeholders

• Thematische expertise

• Territoriale balans

• Sectorale balans: triple-helix/quadruple-helixmodel

• Formele partners

• Observer partners

Academische 
wereld

Private sector

Publieke 
sector

Civiele 
maatschappij



Belanghebbenden

Doelgroepen

Project-
partners

Partners & Stakeholders



Partners & Stakeholders

Blokker

> overhalen

Sponsor

> inzetten

Neutraal

> informeren

Pleitbezorger

> betrekken

M
a

ch
t
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vl

o
e

d
 o

p
 h

e
t 

p
ro

je
ct

Belangstelling

Beïnvloed door het project



Partners & Stakeholders

• Het creëert vertrouwen en steun voor het proces en de resultaten 

ervan

• Het deelt de verantwoordelijkheid voor besluiten of acties

• Het creëert oplossingen die waarschijnlijk goedgekeurd worden

• Het leidt naar betere, meer kosteneffectieve oplossingen

• Het bouwt hechtere werkrelaties

• Het verbetert de communicatie en de coördinatie van de middelen





Oefening

Je ontwikkelt een project om de kustgemeenschappen weerbaarder te 
maken t.o.v. de klimaatveranderingen. Wie zijn je belanghebbenden?    

M
a

ch
t

In
vl

o
e

d
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 h

e
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p
ro

je
ct

Belangstelling

Beïnvloed door het project

Blokker Sponsor

Neutraal Pleitbezorger



Grensoverschrijdende samenwerking

• Waarom een grensoverschrijdend programma?
– Toegevoegde waarde 

– Waarom niet plaatselijk, regionaal, nationaal?

– Waarom niet in een ander programma 

• Hoe in de praktijk toepassen?
– Niet alleen kennis- en ervaringsuitwisseling

– Ook: samenwerkingsverbanden en het toepassen van 
oplossingen



Oefening

Vind achtereenvolgend 4 goede redenen / 
manieren om grensoverschrijdend samen te 
werken!



We hebben allemaal 
hetzelfde probleem

We moeten ervaringen
uitwisselen

We hebben een 
gezamenlijke inspanning 
van een internationaal 
consortium nodig

We hebben een multi-
disciplinaire aanpak nodig

We hebben kruis-
bestuiving nodig om 
nieuwe werkmethoden te 
vinden

De VK partners zullen X 
testen, de BE partners Y

Een kennisbank 
ontwikkelen om goede 
gewoontes te delen

Een grensoverschrijdende 
aanpak is essentieel voor 
het succes van het project

Om een kritieke massa te 
bereiken

Om een gezamenlijke 
oplossing voor een 
gemeenschappelijk 
probleem te ontwikkelen

Om MKB‘ers aan de 
vraagzijde van duurzame 
energie te clusteren

Om de expertise van FR, 
NL, UK, BE/FL bijeen te 
brengen

Onze 5 NL partners zullen 
samenwerken met de 
partner in het VK

In FR zal een 
demonstratiemodel 
gerealiseerd worden

Een grensoverschrijdende 
aanpak is cruciaal om 
kennisoverdracht te 
realiseren

De kwesties zijn 
gemeenschappelijk en 
hebben een breder 
perspectief buiten de 
landsgrenzen nodig
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Ontwikkel je voorstel

Interventielogica BudgetMeetbaarheid Duurzaamheid



PROGRAMME

Specifieke 
doelstelling

Situatie Behoeften Verandering
Verwacht
resultaat

Resultaat-
indicator

Output-
indicatorenActiviteiten

Doel-
stellingen

Resultaten

Outputs

PROJECTEN

Interventielogica



Interventielogica

Projectresultaat

Het uiteindelijke doel 
van het project

Output

Specifiek resultaat

De verandering die je hebt bewerkstelligd met je project

Wat je concreet gaat opleveren

Het specifieke doel 
van het project

Je aanpak verder verfijnen, onderverdelen in haalbare 
speerpunten

Je strategie, hoe je het project aan gaat pakken

Het voordeel van de productie van je output



Ik wil gewicht
verliezen

Interventielogica

‘Territoriale’ uitdaging



Interventielogica

Specifieke doelstelling 1:
Ik wil mijn fysieke conditie verbeteren.

Output1:
Start 2 Cycle programma

Specifiek resultaat1:
10 kg gewichtsverlies



Interventielogica

Specifieke doelstelling 2:
Ik wil mijn eetgewoontes verbeteren.

Output 2:
Dieetprogramma

Specifiek resultaat 2:
10 kg gewichtsverlies



Interventielogica

OBESE-2Cs

Het uiteindelijke doel 
van het project:

Ik wil gewicht verliezen

Projectresultaat 
20 kg gewichtsverlies

Specifieke doelstelling 1: 
Ik wil mijn fysieke conditie 

verbeteren.

Specifiek resultaat: 
10 kg gewichtsverlies

Specifieke doelstelling 2 : 
Ik wil mijn eetgewoontes 

verbeteren.

Specifiek resultaat: 
10 kg gewichtsverlies



Interventielogica

Projectresultaat

Het hoofddoel van het project

Output

Specifiek resultaat

De e-commerciesector (aankopen via internet) op een duurzamere wijze 
inrichten.
X ton CO2-reductie.
X minder vrachtwagens op de weg.

- Een app, een cluster van bedrijven, een 'weg naar de markt’ plan.
- 4 stedelijke verzameldepots, een uitbreidingsplan.
- 4 laadpunten voor elektrische fietsen en 4 voor elektrische auto's.

Het specifieke doel van het 
project

- De samenwerking tussen x aantal verschillende bedrijven realiseren.
- Het gebruik van verzameldepots in steden verhogen.
- Het gebruik van elektrische voertuigen verhogen.

Meer gebruik maken van nieuwe technologieën en modellen om het 
transport  van de  e-commerciesector te rationaliseren.

- 10 bedrijven zullen de app gebruiken omdat zij daarmee per 
vrachtwagen 15K€/jaar zullen besparen .

- 10 steden zullen een verzameldepot gebruiken, omdat dit zal leiden tot 
45 km minder files per week. 



Oefening

Output of resultaat? 

1 1 ondersteuningsprogramma voor MKB/KMO

2 Reistijd verkort met 35 minuten

3 3 verontreinigingspreventie- programma's 
doorgevoerd op boerderijen

4 4 actieplannen ter bescherming van het 
natuurerfgoed in het grensoverschrijdend gebied

5 Meer grensoverschrijdende contacten onder senioren 
in de grensstreek.

Output

Output

Output

Resultaat

Resultaat



Oefening

Zet deze interventielogicapuzzel weer in elkaar!

15 afvalverzamel- en hergebruikfaciliteiten

Verhoging van afvalcollectie en recycling met 5% per deelnemende haven

Nauwe samenwerking tussen 5 havens en multi-sectorale samenwerking om de 
afvalproductie te verminderen en het verzamelen en hergebruik van afval te vermeerderen. 

Een efficiënter gebruik van de hulpbronnen in de maritieme economie in het 2-Zeeëngebied.  
Afvalvermijding en een hogere hergebruikratio van 25% van het aan de scheepvaart gerelateerde afval.

Vergroot de havencapaciteit om het verzamelde afval te hergebruiken.



Oefening
Verwachte resultaat 

van het project

Overkoepelende doelstelling 
van het project

Output

Specifiek resultaat

Een bron-efficiëntere maritieme economie in het 2-Zeeëngebied:  
Afvalvermijding en een hogere hergebruikratio van 25%  

van het aan de scheepvaart gerelateerde afval. 

15 afvalverzamel- en hergebruikfaciliteiten in het 2-Zeeëngebied.

Specifieke doelstelling van 
het project

Vergroot de havencapaciteit om het verzamelde afval te hergebruiken.

Nauwe samenwerking tussen 5 havens en multi-sectorale samenwerking 
om de afvalproductie te verminderen en het verzamelen en hergebruik van 

afval te vermeerderen.

Verhoging van afvalcollectie en recycling met 5% per deelnemende haven



Meetbaarheid

Definieer
doelstelling

Definieer output

Definieer meetbare
resultaten

Checklist beschikbaar op programme-website http://bit.ly/2slkdWw

http://bit.ly/2slkdWw
http://bit.ly/2slkdWw


Duurzaamheid

• Duurzaamheid van project-outputs

• Duurzaamheid van projectresultaten



Duurzaamheid

Duurzaamheid van project outputs
→ Langdurige effecten van de project outputs na de duur van het

project

– Zullen de outputs na afloop van het project onderhouden 
worden? 

– Wie zal verantwoordelijk zijn voor de updates?

– Wie wordt de ‘eigenaar’?

– Worden de outputs in de dagelijkse praktijk ingebed? 

– Hoe gaat de verdere financiering? 



Duurzaamheid

Duurzaamheid van projectresultaten
→ Langdurige effecten van een projectresultaat na afloop van het 

project

– Verduidelijk of en hoe de verandering die het project teweeg 
bracht, zal voortduren.

– Beschrijf de concrete maatregelen genomen tijdens en na het 
project, om de duurzaamheid te garanderen en te versterken. 

• Institutionele structuren

• Financiële middelen



Budget

Begrotingslijnen

Wel en niet in 
aanmerking komende

kosten



Budget: wel en niet in aanmerking komende kosten

• Om in aanmerking te komen, dient een uitgave:

– gerelateerd te zijn aan acties in het Aanvraagformulier;

– het behalen van de project-outputs en resultaten mogelijk te 
maken;

– redelijk, verantwoord en consistent om te gaan met EU, 
nationale, Programma- en interne organisatieregels

– te zorgen dat de kosten van de partnerorganisatie gemaakt en 
betaald zijn tussen het moment van het MC-besluit en de 
einddatum van het project



Budget: begrotingslijnen

• BL 1: Personeelskosten

• BL 2: Kantoor en administratie

• BL 3: Reis- en verblijfskosten

• BL 4: Externe expertise en diensten

• BL 5: Uitrusting

• BL 6: Infrastructuur en werken



CN - geschat budget

• Forfaitaire som van € 30.000,- EFRO voor voorbereidingskosten;

• Toevoeging van partnerbudgetten:

– moeten betrokkenheid tonen /pp;

– moeten duur van betrokkenheid tonen /pp;

– moeten soort kosten tonen /pp;

• Value for money.



Project Levenscyclus
Idee
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Voorstel
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Indiening

Selectie

Startfase

Levering en 
rapportage

Afsluiting

Communicatie

Ontwikkel je project

Je project uitvoeren
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Procedure om en project in te dienen

CN
Terug-

koppeling
AF

Goedkeuring

Afwijzing

eep.interreg2seas.eu 
In 3 talen

http://eep.interreg2seas.eu/


Concept Note

A) Concept van een korte 
beschrijving

B) Partners C) Projectomschrijving



Deel A: Concept Note - samenvatting



Deel A: Concept Note - samenvatting



Deel A: Concept Note - samenvatting



Deel B: Partnerschap



Deel C: Projectomschrijving 



Deel C: Projectomschrijving 



Deel C: Projectomschrijving 



Deel C: Projectomschrijving 



Deel C: Projectomschrijving 



Eigenschappen van een goed 2 Zeeën-project

Passie Meetbaarheid Value for money Innovatie

Bijdrage aan het 
Programma

Relevante/nieuwe 
samenwerking

Doelgerichte 
aanpak/omvang

Betrokkenheid 
van 

belanghebbenden



Agenda

Interreg 2 Zeeën 2014 – 2020

Projectontwikkeling

Praktische informatie



Call 7 tijdschema

Opening 
oproep: 

01/08/2018

Deadlline inzending CN 
21/12/2018

Ontvangst 
CN 

aanbeveling 

Begin april 
2019

Opening EEP voor
aanvraagformulier

Begin april 2019

Deadline 
aanvraag-
formulier

inzending 
06/09/2019

Besluit 

Eind november 
2019



Waar vind je ondersteuning? 
NEDERLAND
Zeeland / Noord-Brabant 
Wieteke WOLTERBEEK | Middelburg
Tel: +31 6 21124891
w.wolterbeek@interreg2seas.eu

Noord / Zuid Holland
Pamela MULDER | Den Haag / Haarlem 
Tel: +31 6 25 77 98 43
p.mulder@interreg2seas.eu

BELGIË (Vlaanderen)
vacature | Brugge
Tel: +32 
…@interreg2seas.eu

Matthias VERHEGGE | Brussel
Tel: +32 2 553 37 16
m.verhegge@interreg2seas.eu

FRANKRIJK
Inland area
Julie DELBARRE | Lille 
Tel: +33 3 28 82 70 78
j.delbarre@interreg2seas.eu

Coastal regions
Charlotte NOBLOT | Dunkerque 
Tel: + 33 3 28 51 92 30
c.noblot@interreg2seas.eu

VERENIGD KONINKRIJK
Solveig Burfeind | Cambridge (maternity leave)
Tel: +44 (0)303 444 6413
s.burfeind@interreg2seas.eu

Paula MacLachlan | Bristol
Tel: +44 (0)127 587 6734
p.maclachlan@interreg2seas.eu

mailto:w.wolterbeek@interreg2seas.eu
mailto:p.mulder@interreg2seas.eu
mailto:d.Debruyne@interreg2seas.eu
mailto:m.verhegge@interreg2seas.eu
mailto:j.delbarre@interreg2seas.eu
mailto:c.noblot@interreg2seas.eu
mailto:s.burfeind@interreg2seas.eu
mailto:s.burfeind@interreg2seas.eu


Waar vind je ondersteuning? 

Interreg 2 Seas Joint Secretariat

45/D, rue de Tournai

5th floor

F-59000 Lille

France

Tel: +33 (0) 3 20 21 84 80



Website

www.interreg2seas.eu

http://www.interreg2seas.eu/


Belangrijke documenten

• Samenwerkingsprogramma

• Programmahandboek

• Essentiële informatie

• EEP gebruikershandleiding

http://bit.ly/2g3UoXl http://bit.ly/2spm7Wa http://bit.ly/2fpHbHW http://bit.ly/2sp7mT1

http://bit.ly/2g3UoXl
http://bit.ly/2spm7Wa
http://bit.ly/2fpHbHW
http://bit.ly/2sp7mT1


Dank u voor uw aandacht! 


