Agenda - Interreg 2 Zeeën Informatiebijeenkomst
voor aanvragers – 8e oproep – stap 1
dinsdag 26 februari 2019
I.

Context

De sessie wordt georganiseerd voor potentiële toekomstige projectaanvragers in het Interreg 2 ZeeënProgramma, specifiek voor deelnemers aan de 8e oproep voor projectvoorstellen. Deze oproep is geopend
van 1 februari tot 8 april 2019.
Tijdens de voormiddag focussen we op het kader waarbinnen het 2 Zeeën-Programma werkt. We geven u
ook algemene informatie over het Programma. Tot slot gaan we dieper in op de kernelementen waarmee u
rekening moet houden wanneer u een projectvoorstel uitwerkt. In de namiddag komt het invullen van de
aanvraagdocumenten aan bod.

II.

Agenda

10.00 - 10.15

Registratie en koffie

10.15 – 10.30

Introductie en doelstelling van het event

10.30 – 11.00

Algemene introductie tot het 2 Zeeën Programma:
- Context van het programma
- Algemene info over het 2 Zeeën programma: programmagebied,
programmastrategie…

11.00 – 12.00

Tips & tricks voor het genereren en ontwikkelen van projecten:
- Hoe de relevantie van je projectidee toetsen?
- Hoe een partnerschap ontwikkelen?
- Wat is grensoverschrijdende samenwerking?
- Wat is een interventielogica?
- Hoe een budget uitwerken?

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Focus op het indieningsproces en de online-applicatie: stap 1 indienen
van een conceptnota

14.30 – 15.00

Praktische info: tijdskader projectoproep, waar vind ik assistentie en
begeleiding? (vragenronde)

15.00 – 15.30

Koffie en netwerkmoment

III.

Taal

De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands.

IV.

Aanmelden

Graag ontvangen we uw aanmelding voor 20 februari 2019 via deze link.

V.

Lunch

De organisatoren bieden u een gratis lunch aan.

VI.

Locatie

De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de Landschapszaal (C1.77) van het Provinciehuis Zuid-Holland
in Den Haag (Zuid-Hollandplein 1).

VII. Andere
Houdt u er rekening mee dat er geen individuele consultaties georganiseerd worden met het
gemeenschappelijk secretariaat of de territoriale facilitatoren. Projectaanvragers kunnen hun
territoriale facilitator contacteren om hun individuele projectidee te bespreken.
Contactgegevens facilitatoren:
Pamela Mulder | Provincie Noord-Holland en Zuid-Holland
Tel: +31 6 25779843| p.mulder@interreg2seas.eu
Wieteke Wolterbeek | Provincie Zeeland en Noord-Brabant
Tel: +31 6 21124891 | w.wolterbeek@interreg2seas.eu
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