
 

 

Seminarie goedgekeurde projecten  
Gent, 24 oktober 2018 

I. Context 

Tijdens dit seminarie krijg je alle informatie die je nodig hebt als projectpartner. Verwacht een gedetailleerde 

uitleg over wat je moet doen om de initiatiefase van je project succesvol af te ronden, tips om je project uit 

te voeren en te rapporteren over de realisaties, sleutels om efficiënt en effectief over je project te 

communiceren en belangrijke principes rond risicobeheer en projectevaluatie. Het seminarie is niet project-

specifiek. Het is niet de bedoeling om elk project in detail te bespreken. 

 

Partners van de recent goedgekeurde projecten NSCiti2S, Cool Towns, ValgOrize, 3DMed, INNO-VEG en 

SPEED zijn van harte welkom om aan dit seminarie deel te nemen. Er kunnen maximaal 2 personen per 

organisatie aanwezig zijn. Het seminarie is niet verplicht, maar partners worden sterk aangeraden om deel 

te nemen. 

II. Agenda  

9.15 – 9.30 Onthaal en koffie 

09:30 – 10.15 

Initiatiefase 

a) Kernelementen  

Presentatie van alle documenten en verplichtingen die een rol spelen in de eerste 

zes maanden van je project 

b) EEP (electronic exchange platform) 

Blik op het elektronisch platform waar alle officiële administratie wordt uitgewisseld. 

c) Monitoring plan  

Presentatie van het monitoring plan dat als sleuteldocument gebruikt wordt 

doorheen de volledige projectperiode. 

10.45 – 12:45 

Uitvoering en rapportage 

a) Programma- en projectprestatie 

Blik op de performance review: wat als het project niet presteert zoals gepland?  

b) Preventative monitoring 

Presentatie van de belangrijke contactmomenten tussen het Programma en het 

project en de belangrijkste hulpmiddelen om een vlotte projectimplementatie te 

garanderen en mogelijke wijzigingen zo vroeg mogelijk te detecteren.  

c) Rapportering    

Presentatie van het jaarlijks voortgangsrapport en financiële claims die jaarlijks 

door de projectpartners moeten ingediend worden. In dit onderdeel worden ook 

de regels met betrekking tot de eerstelijnscontrole gepresenteerd.  

d) Communicatie 

Presentatie van de belangrijkste Programmavereisten en hulpmiddelen.  
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12.45 – 13.45 Lunchpauze (een lichte lunch zal voorzien worden) 

13.45 – 14.30 

Project wijzigingen 

Focus op wat mogelijke wijzigingen zijn, met uitleg over hoe deze te identificeren en te 

evalueren. Deze sessie zal verschillende types van interventie uitleggen die, afhankelijk 

van de aard van de wijziging, deze kunnen opvangen.  

14.30 – 15.00 

Afsluiting 

a) Project evaluatie  

Presentatie van de belangrijkste kenmerken en voordelen van het uitvoeren van een 

projectevaluatie.   

b) Administratieve afsluiting 

Presentatie van de partners’ verantwoordelijkheden en verplichtingen bij het 

afsluiten van een project.    

c) Duurzaamheid 

Focus op het belang van duurzame aspecten gedurende en na 

projectimplementatie.  

d) Tweedelijnscontrole 

Doel van de tweedelijnscontrole en tips om goede auditresultaten te garanderen.  

15.00 – 15.30 
Wat volgt? 

Informatie over wat volgt na het seminarie voor goedgekeurde projecten.  

III. Taal 

Dit seminarie zal in het Nederlands georganiseerd worden.   

IV. Registratie 

Organisaties worden uitgenodigd om zich online te registreren:   

https://www.interreg2seas.eu/en/event/seminar-goedgekeurde-projecten-be 

 

Weet dat u ingelogd moet zijn op onze website om voor dit event te kunnen registreren. Indien u nog geen 

account op de 2 Zeeën website hebt, dient u deze eerst te creëren.  

 

Gelieve u zo snel mogelijk en ten laatste op woensdag 17/10/2018 te registreren. Partners kunnen het 

seminarie met een maximum van twee personen bijwonen, die zich elk afzonderlijk voor het evenement 

dienen te registreren.   

V. Locatie 

Provincie-Oost Vlaanderen 
Gouvernementstraat 22 

Auditorium 
9000 GENT 
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