Wie zijn wij ?
Interreg 2 Zeeën 2014-2020 is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland,
Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het
Programma is medegefinancierd door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en heeft
een totaalbudget van 241 miljoen euro om projecten
te ondersteunen voor de periode van 2014 tot 2020.

Programma medegefinancierd door het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een
innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeëngebied, waar natuurlijke
hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.
Om dit te realiseren kunnen projecten die een directe
bijdrage leveren aan één van de specifieke doelstellingen tot 60% van hun totale budget medegefinancierd
worden. Naast de specifieke doelstellingen worden
projecten ook aangemoedigd om de horizontale thema’ s “Ondersteuning aan MKB/KMO’s” en “Maritieme
dimensie” in acht te nemen.

Wie kan deelnemen ?
Interreg 2 Zeeën steunt verschillende organisaties:
•
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Overheden (nationaal, regionaal of lokaal)
Publiekrechtelijke instellingen ( bv. universiteiten,
Kamers van Koophandel, vakbonden)
Particuliere ondernemingen (micro-, kleine, middelgrote of grote ondernemingen)
Non-profitorganisaties

De minimale vereisten voor een partnerschap zijn:
•
•

Minimaal twee organisaties van twee
verschillende lidstaten uit het programmagebied.
Minstens één Engelse partner.
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Verbetering van het ecosysteemgebaseerde vermogen van 2 Zeeënstakeholders om zich aan te passen
aan klimaatverandering en de
daarmee samenhangende watergebonden effecten.

Bredere invoering van nieuwe
oplossingen voor een efficiënter
gebruik van natuurlijke
hulpbronnen en materialen.

Bredere invoering van nieuwe
circulaire oplossingen in het
2 Zeeën-gebied.

EFRO
EFRO

51,3 mln.

EFRO
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38,5 mln.
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Bredere invoering van koolstofarme
technologieën en toepassingen in
sectoren die mogelijkheden bieden
voor een grote reductie van de
uitstoot van broeikasgassen.

EFRO

1.3

Bredere ontwikkeling van sociaalinnovatieve oplossingen om te komen
tot efficiëntere en effectievere lokale
producten en diensten gericht op de
grote maatschappelijke uitdagingen
in het 2 Zeeën-gebied.

43,6 mln.
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107,8 mln.

107.8 mln.EFRO

Prioritaire as 1:
Technologische en
sociale innovatie

1.2

Verbetering van de totstandkoming
van technologische
innovatie in slimme
specialisatiesectoren.

Prioritaire as 2:
Koolstofarme
technologieën
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Prioritaire as 3:
Aanpassing
aan klimaatverandering

1.1

Verbetering van de randvoorwaarden
voor de totstandkoming van innovatie
met betrekking tot slimme specialisatie.

Prioritaire as 4:
Hulpbronnenefficiënte
economie

Specifieke
Doelstelling

Een goed
Interreg 2 Zeeënproject…
•

heeft een unieke grensoverschrijdende
dimensie waar zowel het programmagebied als
haar partners baat bij hebben,

•

is resultaatgericht en beschrijft duidelijk
de verandering die het wil bereiken,

•

heeft een vraaggestuurd karakter
en is gebaseerd op de algemene
territoriale behoefte,

•

sluit strategisch aan bij één van de
zeven specifieke doelstellingen van
het programma,

•

brengt middelen, kennis en praktische
ervaring samen om innovatieve producten
en resultaten te ontwikkelen.

Hoe te beginnen ?
Kijk op onze website (www.interreg2seas.eu) voor
de timing van de volgende aanvraagrondes en meld
je aan voor de elektronische nieuwsbrief.
Verken onze online cooperation corner om zo mogelijke projectpartners te vinden en voeg jouw projectidee toe.
Contacteer de facilitator uit jouw regio en laat hem/
haar helpen met de ontwikkeling van je project.
Alle contactgegevens van het netwerk van territoriale facilitatoren en het gezamenlijk secretariaat in
Rijsel, zijn te vinden op de website.

www.interreg2seas.eu
Gezamenlijk Secretariaat • Les Arcuriales
45/D, rue de Tournai • 5ème étage • F-59000 Lille
contact@interreg2seas.eu
T. : +33 (0)3 20 21 84 80

Volg ons op twitter @interreg_2Seas
en op LinkedIn.

