Aanvraagformulier INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën” Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013
( onder voorbehoud van goedkeuring door het Comité van Toezicht voor het programma )
15.04.2008

INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën”
Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013
Aanvraagformulier
1ste oproep tot voorstellen
24 april 2008

Operationeel Programma “Europese Territoriale Samenwerking”, gefinancierd door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Page 1 of 1

Aanvraagformulier INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën” Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013
( onder voorbehoud van goedkeuring door het Comité van Toezicht voor het programma )
15.04.2008

Projectoverzicht

Titel en acroniem voor project
Titel voor project

Combineren van zee- en kustplanning in Europa

Acroniem voor project

C-SCOPE

Projectperiode
Begindatum

01/07/2008

Duur (in maanden)

Einddatum

31/12/2011

42 maanden

Partnerschap
Hoofdpartner

Provincie West-Vlaanderen

België

Betrokken partners

Dorset County Council (voor het Kustforum van Dorset), Verenigd Koninkrijk

Budgetoverzicht (moet overeenstemmen met onderdeel 2)
Totaal eligibele kost (totaal budget)

1 791 188,76 EURO

Totaal gevraagd bedrag aan EFRO
steun

895 594,37 EURO

Subsidiepercentage (max. 50%)

50%

Programmaprioriteit
Beoogde programmaprioriteit

Prioriteit 2

Beoogde operationele doelstelling
binnen de Programmaprioriteit

Operationeel doelstelling 1.

Overige

Operationele doelstellingen 2, 3 en 4.
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Samenvatting project

De partners van het C‐SCOPE‐project in België en het Verenigd Koninkrijk wensen te komen tot een naadloze en
geïntegreerde aanpak van land‐ en zeeplanning en –beheer. De bedoeling van het project is om de fundamenten
te leggen voor een sterke, levendige en duurzame kusteconomie, die in harmonie is met het milieu.
De kustzone is een uitzonderlijke troef, die tevens aan de basis ligt van een groot deel van het Europese welzijn op
socio‐economisch vlak en op het vlak van het milieu. Nochtans heeft de planning voor de kustgebieden reeds sterk
geleden door een gebrek aan gecoördineerd denken. Gezien de huidige en geprojecteerde toekomstige druk op de
kust wat betreft ontwikkeling, klimaatverandering en wedijver om ruimte tussen de maritieme sectoren, is er een
duidelijke nood aan een meer geïntegreerde aanpak.
C‐SCOPE is een uniek project dat alle maritieme sectoren betrekt. Het realiseren ervan vanuit een ‘bottom‐up’
benadering zal inspireren tot een goed beheer en verantwoordelijkheidszin voor de kust en tot eigenaarschap van
de projectresultaten, wat zal resulteren in minder conflicten en meer opportuniteiten voor de verschillende
sectoren.
Er zijn drie elementen in C‐SCOPE, die samen een alomvattend plan en een informatiebron zullen vormen ter
ondersteuning van een duurzaam kustbeheer.
Ten eerste zullen we een kader maken voor het integreren van planning op land en op zee door het ontwikkelen
van mariene plannen op verschillende ruimtelijke schalen, in nauw overleg met de belanghebbende beheerders.
Ten tweede plannen wij een innovatief en uniek planningsinstrument te ontwikkelen, dat de besluitvorming zal
informeren en het realiseren van een duurzame kusteconomie en kwalitatief kustmilieu zal bevorderen.
Tenslotte zal C‐Scope een interactief informatie‐instrument ontwikkelen dat een rijkdom aan kustinformatie vrij
toegankelijkheid zal maken, en dat zal aanzetten tot een duurzaam gebruik van de kust. We plannen ook het
plaatsen van een reeks hightech interactieve informatiepunten langs de kust.
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LOCATIE VAN DE PROJECTACTIVITEITEN (Frankrijk, Engeland, België/Vlaanderen en Nederland)

Gelieve aan te vinken waar het project uitgevoerd zal worden.

Gebied dat in aanmerking komt
Frankrijk
 Pas de Calais
 Nord

Engeland
 Norfolk
 Suffolk
 Essex
 Southend-on-Sea
 Thurrock
 Medway
 Kent
 East Sussex
 Brighton and Hove
 West Sussex
 Portsmouth
 Hampshire
 Isle of Wight
 Southampton
 Bournemouth and Poole
 Dorset
 Devon
 Torbay
 Plymouth
 Cornwall and Isles of Scilly

België/Vlaanderen
 Veurne
 Oostende
 Brugge
 Gent
 Eeklo
 Sint-Niklaas
 Antwerpen

Nederland
 Zeeuws-Vlaanderen
 Overig-Zeeland
 West-Noord-Brabant
 Groot-Rijnmond
 Delft en Westland

België/Vlaanderen
 Ieper
 Diksmuide
 Tielt
 Roeselare
 Kortrijk
 Oudenaarde
 Aalst
 Dendermonde
 Mechelen
 Turnhout

Nederland
 Zuid-Oost Zuid Holland

Aangrenzende gebieden
Frankrijk
 Somme
 Aisne

Engeland
 Somerset
 Wiltshire
 Surrey
 Cambridgeshire
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Voor u begint
•

Denk er steeds aan om het KISS-principe (“Keep it Short and Simple” – Houd het kort en
eenvoudig) te hanteren. Er zijn immers heel wat mensen betrokken bij het selectieproces. Denk er
ook aan dat niet iedereen een deskundige met betrekking tot het onderwerp dat u behandelt. Verklaar
uw project daarom zo beknopt en eenvoudig mogelijk (maximaal 2000 karakter per box –
exclusief spaties)

•

Het aanvraagformulier moet vertaald worden naar de officiële talen, waarin de organisaties van de
projectpartners werken.

•

Vul alle onderdelen in, tenzij anders vermeld. Bijkomende uitleg staat cursief gedrukt (u moet het
overschrijven).

•

In het Excel-bestand: er zijn links toegevoegd voor automatische informatieoverdracht en formules
voor automatische berekening van financiële gegevens. Deze zijn voorzien van een kleur (blauw). De
aanvragers dienen deze velden niet in te vullen of te wijzigen. Enkel de blauwe cellen moeten
ingevuld worden.

Inhoud
ONDERDEEL 1
1. Projectbeschrijving
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Reden voor uw project
Doelstellingen en resultaten van uw project
Doelgroep
Toegevoegde waarde van de Europese financiering
Doelmatige inzet van middelen
Omvang van het partnerschap

2. Implementatie
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Projectimplementatie, projectplanning en acties
Projectbeheer en coördinatie
Duurzaamheid
Communicatie en distributie
Horizontale principes

ONDERDEEL 2
1. Programma-indicatoren
2. Projectfinanciën

ONDERDEEL 3

1. Bevestiging, officiële verklaring en handtekening
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2. Bijkomende informatie
CHECKLIST

Onderdeel 1
1. Projectbeschrijving
1.1 Reden voor uw project

Binnen het 2 Zeeën Programma heeft de EC haar economische en sociale prioriteiten, en ook deze met betrekking
tot het milieu zeer duidelijk beklemtoond. De economische eisen werden bevestigd via de Lissabon en Gotenburg
Strategie, en zijn weerspiegeld in de behoefte aan effectief management van onze economisch belangrijke
kustzones.
De kustzone is een bijzonder dynamisch, productief maar ook kwetsbaar milieu, dat onderworpen is aan veel
onderling concurrerende ontwikkelingen. Dit is duidelijk uiteengezet in de tekst van de EU Aanbeveling inzake
Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (afgekort als GBKG) in 2002 en de Communicatie daarvan (2007). De
implementatie van een economisch rechtvaardig en op het vlak van het milieu duurzaam kustzonebeheer is
essentieel. Er bestaat veel versnipperde informatie over de oceanen en mariene activiteiten van Europa. Tegelijk is
er echter een gebrek aan gepubliceerd materiaal en een instrument die al deze informatie samenbrengt in een
toegankelijke vorm voor publiek gebruik.
In de kaders voor planning en administratie ontbreekt de integratie van de land/zee‐interface, wat vaak nog wordt
versterkt door de sectorale wetgeving en de plannen, die meestal onvoldoende ontwikkeld zijn om deze complexe
situaties te kunnen benaderen. Door de uitdaging van de klimaatverandering is er bovendien een nog veel
dwingender behoefte aan goed geïnformeerde kustplanning.
Aan de basis van het succes van Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden (GBKG) ligt de geïntegreerde benadering
van planning die de leefomgeving aan land en ter zee met elkaar verbindt. De visie van C‐SCOPE bestaat erin
praktische casestudy’s te leveren, die aantonen hoe dit kan worden bereikt ten gunste van de lokale economie en
het leefmilieu via een ‘bottom‐up’‐benadering, ondersteund door een kosten‐efficiente partnerschapswerking.
Via casestudy’s die gebruik zullen maken van terrein modellen en nieuwe technologie, zullen planningkaders
toegelicht worden op regionale, subregionale en lokale schaal. Deze kaders zullen een breed spectrum van
gebruikers helpen in het bereiken van het horizontale principe van duurzame ontwikkeling. Tevens zullen deze
kaders de verhouding verbeteren tussen de beschermde kustlandschappen op land en hun mariene tegenhangers.
Een nieuw kader voor de kustzoneplanning is niet bruikbaar zonder de instrumenten om dit kader toe te passen.
Daarom zal het project een innovatief planningsinstrument ontwikkelen onder de naam ‘Coastal Explorer’, die, door
een eenvoudige druk op een knop, alle relevante informatie om geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, zal
verstrekken. Het is bedoeld voor planners en beheerders, en voor niet‐technische belanghebbenden. Tenslotte zal
het project ook de meest succesvolle modellen voor lange termijn engagement van belanghebbenden en voor een
gerichte verspreiding van kustgerelateerde informatie in kaart brengen.

1.2 Doelstellingen en resultaten van het project
1.2.1 Welke zijn de voornaamste doelstellingen van uw project en hoe dragen ze bij tot de ontwikkeling van het
grensoverschrijdende gebied? Indien relevant, beschrijf ook het maritieme karakter van het project of de manier
waarop het daartoe bijdraagt.
Page 6 of 6

Aanvraagformulier INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën” Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013
( onder voorbehoud van goedkeuring door het Comité van Toezicht voor het programma )
15.04.2008

Een verbeterde coördinatie, planning en beheer aan de kust zijn van cruciaal belang in het C‐SCOPE‐voorstel. Ter
ondersteuning van Prioriteit 2 van het Twee Zeeën‐programma en de EU‐voorstellen voor een geïntegreerd
Maritiem Beleid, zal dit project zowel helpen bij de voorbereiding en implementatie van geïntegreerde strategieën
als bij het verder aanmoedigen van beste praktijknetwerken omtrent kust‐ en marien beheer.
Het C‐SCOPE‐team erkent het gegeven dat kustzones onder constante en toenemende druk staan vanwege de
hogebevolkingsdichtheid en de rijkdom aan natuurlijke rijkdommen die de kust biedt. Talrijke activiteiten zoals
vissen, baggeren, scheepvaart, toerisme en duurzame energie produktie wedijveren met elkaar binnen deze
levensbelangrijke ruimte. C‐SCOPE wil een ‘geïntegreerd kust‐ en marien planningskader’ ontwikkelen om
tegemoet te komen aan de eisen van professionele en niet‐professionele gebruikers. Daarbij zal een ‘bottom‐up’‐
benadering worden gevolgd en zullen de nodige instrumenten en opleiding door het project worden aangereikt.
De resultaten zullen een meer holistische visie toelaten op planning, conflicten helpen voorkomen, en een
effectievere wisselwerking toelaten tussen het natuurlijke milieu, de evoluties en de fysische processen in de
context van toegenomen risico’s vanwege de klimaatverandering. C‐SCOPE zal de instrumenten aanreiken om
geïntegreerde land‐/zeeplanning te ondersteunen, volgend op twee pilootonderzoeken inzake het Marien
beheergebied (Marine Management Area, MMA) door de partners in België en het Verenigd Koninkrijk. Nieuwe en
geactualiseerde duurzaamheidsindicatoren zullen aanzienlijke meerwaarde bieden aan de voorbereiding van een
nieuw beheersinstrument, met name ‘Coastal Explorer Planning’. Dit instrument zal het raadplegen van kaarten en
documenten toelaten, wat tegemoet moet komen aan de behoeften van een uitgebreide groep van gebruikers.
Dit zijn bijzonder waardevolle instrumenten voor de professional. Maar informatiekaarten over de kust zijn steeds
vaker vereist voor een toenemende groep van belanghebbenden. Dit zal worden gerealiseerd via de aanmaak van
een ‘Coastal Explorer Interactive’‐informatieinstrument, dat makkelijk kan worden gehanteerd door de leek.
De EC erkent duidelijk het belang van de verspreiding van informatie en de noodzaak van duurzame
partnerschappen. Deze partnerschappen omvatten ook de volledige administratieve hiërarchie. De C‐SCOPE‐
partners verkeren in de mogelijkheid om effectieve netwerk‐ en partnerschapsmodellen en verspreidingsprocedures
te demonstreren. De succesvolle voltooiing van dit project zal een veilig en gezond milieu promoten en tevens een
economische groei toelaten binnen beveiligde milieulimieten, uitgaande van een wetenschappelijk onderbouwde
benadering.
1.2.2 Beschrijf hoe uw project bijdraagt tot lokale, regionale, nationale en Europese beleidslijnen en strategieën.
Europees:

 ja

 neen

Nationaal:

 ja

 neen

Regionaal:

 ja

 neen

Lokaal:

 ja

 neen

Overige:

 ja

 neen

Het C‐SCOPE‐project zal data en informatie leveren om de volledige hiërarchie van statutaire en vrijwillige plannen
van het Europese tot het lokale niveau te informeren en zal helpen om de kennis van het mariene milieu te
verbeteren zodat ze hetzelfde niveau bereikt van de kennis die momenteel beschikbaar is aan land.
Op het LOKALE niveau zullen gerichte studies de zeebodem en het landschap/zeeschap in kaart brengen. Fysische
data zullen de Kustbeheersplannen verder onderbouwen, terwijl milieugegevens in de lokale
Biodiversiteitsactieplannen zullen worden ingevoerd. Vanuit een planningsperspectief zal de voorbereiding van op
kaart gebaseerde planningsinstrumenten een beter geïnformeerde besluitvorming ondersteunen.
Op het REGIONALE niveau zal de verbeterde kennis van kustverandering en van de kansen op gevaar en risico’s de
Regionale Ruimtelijke en Economische Strategieën in Engeland en de updates van het Provinciale Ruimtelijk
Structuurplan in België ondersteunen.
NATIONAAL zou het C‐SCOPE‐werkprogramma de doelstellingen van de aankomende Mariene wet (Marine Bill) van
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het Verenigd Koninkrijk ondersteunen. Een pilootstudie voor Mariene Plannen zal uitgevoerd worden om het
toekomstige mariene planningsbeleid en het Strategisch Overzicht voor Kustrisicobeheer van het Milieuagentschap
te helpen vormgeven. Dit zal ook het nationale Biodiversiteitsactieplan informeren, in overeenstemming met Natura
2000. In België zal het de implementatie van het beheersplan voor het Marien Beschermde gebied en het Marien
Ruimtelijke Planningsproces ondersteunen, gekoppeld aan de planning van de landwaartse zijde van de kust.
Op het EUROPESE niveau zal C‐SCOPE de voorstellen ondersteunen van de richtlijn Marien Milieu, het Blauw Boek
voor Maritiem Beleid en de vereisten voor Geïntegreerde Nationale Maritieme Strategieën. De casestudy’s zullen
fungeren als goede praktijkvoorbeelden voor het implementeren van de Vogel‐ en Habitatrichtlijn, de kaderrichtlijn
Water, de Thematische Strategie voor Bodembescherming en de Richtlijn inzake Strategische MER’s (Milieu effecten
rapportage). Verder zal C‐SCOPE ook de visie onderbouwen die werd uitgezet in de ‘EU‐Communicatie inzake
Geïntegreerd beheer van Kustgebieden’ (2007) omtrent aanpassing, risicobeheer op het land‐/zeeraakvlak en ‘de
behoefte om capaciteit te verhogen voor het verzamelen van informatie en voor het informeren van beleidsvormers
en het publiek’, alsook de nood aan ‘de ontwikkeling van gemeenschappelijke indicatoren en omkadering ter
ondersteuning van GBKG.
Vanuit economisch perspectief vormt het kusttoerisme een belangrijke economische peiler en dit werk zal de
agenda van de EU inzake ‘Duurzaam en competitief toerisme’ ondersteunen. Het voorgestelde interactieve
informatieinstrument zal gebruik maken van de aanbevelingen van de INSPIRE‐Richtlijn.
Op het INTERNATIONALE niveau zullen de C‐SCOPE‐partners bijdragen aan het Internationale Kustatlasnetwerk
ICAN, en op die manier ook aan de verdere afstemming met andere Europese en internationale atlas‐ of
exploratorontwikkelingen.
1.2.3 Maakt uw project deel uit van een groter of in fasen verlopend project? Verschaf meer details over de inhoud
en het budget van het overkoepelende project.

Neen

1.3 Doelgroep
Tot welke doelgroep richt uw project zich?

Het C‐SCOPE‐project alle organisaties en belanghebbenden opgelijst in Prioriteit 2 van het Operationele Programma
als doelgroep aanspreken. Een GBKG project betrekt door zijn specifieke aard een wijd spectrum van organisaties en
belangengroepen, en ook de output van het project zal van belang zijn voor al wie betrokken is bij het beheer,
instandhouden en versterken van kusteconomie en milieukwaliteit. Het Kustforum van Dorset brengt bijvoorbeeld
zo’n 150 organisaties die belang hebben in de kust bijeen. En het voorgestelde Belgische Kustforum, dat zal worden
ontwikkeld als deel van dit project, zal een gelijksoortig divers bereik van kustbelanghebbende organisaties
betrekken.
Zowel de Projectleider, de Provincie West‐Vlaanderen als leidend bestuursniveau voor het Belgisch Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer, als het Kustforum van Dorset kunnen putten uit degelijk uitgewerkte overeenkomsten voor
zowel overleg als informatieverspreiding. Zo kan gegarandeerd worden dat de resultaten passend gericht worden
aan statutaire instellingen, bedrijven, onderzoekers en gebruikers van de kustzone, om hen tot nut te zijn. In België
haalt het Coördinatiepunt reeds voordeel uit de betrokkenheid van sleuteldepartementen bij de overheid en
agentschappen met verantwoordelijkheid aan de kust, en uit de betrokkenheid van het Vlaams Instituut voor de Zee
als wetenschappelijke partner.
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Het belangrijkste streven van dit project is het verbeteren van de koppeling tussen planning en beheer op land en
op zee en het ter beschikking stellen van de instrumenten om dit proces vooruit te helpen. Verbeterde en beter
toegankelijke data en informatie zullen positief onthaald worden door ontwikkelaars en experten die onshore en
offshore voorstellen dienen te onderbouwen met de meest actuele gegevens, waarbij verzekerd wordt dat
Strategische Milieueffectenbeoordelingen en Milieueffectenbeoordelingen van de hoogst mogelijke technische
kwaliteit en nauwkeurigheid zijn.
Presentaties van de projectoutput, ondermeer data, indicatoren, kaarten en Coastal Explorer Interactive zullen op
maat van de verschillende gebruikers worden aangeboden. We denken hierbij ondermeer aan de plaatselijke
gemeenschap en aan andere gebruikers die niet noodzakelijk technische specialisten zijn. De opname binnen de
projectstructuur van Werkgroepen waarin eindgebruikers, zal erover waken op gepaste wijze dat aan de eisen van
de doelgroepen tegemoetgekomen wordt.

1.4 Toegevoegde waarde van de Europese financiering
1.4.1 Gelieve de totstandkoming en het ontstaan van uw project te beschrijven.

Het C‐SCOPE‐project is een nieuw voorstel en vloeit voort niet uit een eerder goedgekeurd Interreg‐project.
Niettemin valt C‐SCOPE onder de brede noemer van geïntegreerd kustzonebeheer, en waren beide partners ook
betrokken bij het oorspronkelijke LIFE/TERRA ‘Demonstratieprogramma ‘ (1996‐99). De partners wensen hun
specifieke vaardigheden en ervaring te delen, en dit meer specifiek op het vlak van ontwikkeling en gebruik van
indicatoren, planning en stakeholder participatie en engagement.
Het C‐SCOPE‐project is voortgevloeid uit de actieve betrokkenheid van beide partners in de ontwikkeling van GBKG
in hun respectievelijke landen en ook daarbuiten. Het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer werd
opgericht in 2001, als resultaat van het TERRA‐Coastal Zone Management Demonstratieproject. Sindsdien was het
Coördinatiepunt ook betrokken in de Interreg SAIL‐ en DEDUCE‐projecten. Het Coördinatiepunt heeft een
proactieve rol vervuld in de ontwikkeling van kustindicatoren en is ook steeds actief betrokken in de EU
expertenwerkgroep “Indicatoren en Data” (WG‐ID). In 2007 werd een protocol ondertekend door alle partijen van
het Coördinatiepunt om het werken aan GBKG voor de toekomst te garanderen.
De voorbereiding van de Ruimtelijke Structuurplannen voor het Belgische deel van de Noordzee (Interreg
COREPOINT‐project), de voorbereiding van een statische pilootversie van de kustatlas en het Belgische rapport als
respons op de EU Aanbeveling inzake GBKG, hebben samen mee vorm gegeven aan de ideeën voor dit nieuwe
project. Het Kustforum van Dorset in Engeland en het Coördinatiepunt delen gezamenlijke belangen en visies op
kustbeheer in de toekomst.
Het Kustforum van Dorset is opgericht in 1995 en in parallel met het EU‐Demonstratieprogramma. Het Forum
erkent de behoefte om een planningskader uit te tekenen voor de zee om te kunnen afstemmen op en linken met
de planning op het land. De eisen voor kustdata nemen steeds toe, ter ondersteuning van zowel de economische
ontwikkeling van de kust als van het duurzame beheer van het Werelderfgoed van Dorset, de ‘Jurassic Coast’.
Het Belgische partnerschap en dat van Dorset zijn bij de weinige partnerschappen in Europa die reeds langer dan 10
jaar actief zijn en bovendien over een uitstekende reputatie beschikken in zowel projectaflevering als effectief
belanghebbenden.
De kusten van België en Dorset reflecteren het volledige gamma van Europese kustmilieus, condities en intensief
gebruik door de verschillende sectoren. Vandaar ook de wens van de partners om hun deskundigheid te bundelen
en een modelkader te ontwikkelen voor een geïntegreerde planning en beheer van de kust, daarin ondersteund
door instrumenten die verbeterde en geactualiseerde data, land/zee‐indicatoren en de Coastal Explorer aanleveren.
1.4.2 Beschrijf waarom het nodig is om dit project via Grensoverschrijdende Samenwerking uit te voeren.
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De Europese beleidscontext voor het 2 Zeeënprogramma stimuleert zowel de ontwikkeling van
samenwerkingsverbanden, capaciteit en samenwerking als het reduceren van het ‘barrière‐effect’ van grenzen. De
C‐SCOPE‐partners waarderen volop de opportuniteit aangebracht door Interreg IV, om hun gedeelde ambities
verder na te streven via de samenwerking tussen twee partners met gezamenlijke belangen maar een verschillende
expertise in het domein van het kustzonebeheer.
Door samen te werken kunnen de Provincie West‐Vlaanderen (dat acteert voor het Belgisch Coördinatiepunt
Duurzaam Kustbeheer) en het Kustforum van Dorset de voordelen van hun respectievelijke vaardigheden ten volle
benutten. Dit zal resulteren in een ‘pooling of excellence’, een samenbrengen van uitmuntendheid, wat niet enkel
een voordeel zal uitmaken voor West‐Vlaanderen en Dorset, maar ook weidser zal gaan over het Programmagebied.
Zo zal bijvoorbeeld het Belgisch Coördinatiepunt het Kustforum van Dorset helpen met de implementatie van
indicatoren. Dorset zal op haar beurt België assisteren met zijn ervaring met de Coastal Explorer en de oprichting
van een Belgisch Kustforum. De betrokkenheid van het Belgische Coördinatiepunt in de EU GBKG‐Expertgroep en in
verschillende grensoverschrijdende kustnetwerken, waarin o.a. ook Franse en Nederlandse leden gegroepeerd zijn,
verschaft de mogelijkheid om de resultaten bij een uitgebreidere groep van GBKG‐experten uit alle Europese landen
te verspreiden.
Beide partijen hebben in dit project te maken met de maritieme sectoren. Daartoe behoren de scheepvaart, de
visserij, duurzame energieproduktie en algemeen beheer. De grensoverschrijdende samenwerking verschaft de
mogelijkheid voor uitwisseling van ervaring, bijvoorbeeld tussen grotere en kleinere partnerhavens.
Het C‐SCOPE‐project past heel goed binnen de doelstellingen van het Operationele Programma en de projectoutput,
de projectinstrumenten en de gezamenlijke acties kunnen worden toegepast over een veel breder geografisch
gebied dan de regio’s van de partners. De ontwikkeling van instrumenten zoals de Coastal Explorer door de ene
partnerregio, en het delen van zulke producten met de andere partner zijn bijzonder efficient (ook qua kosten!),
met name bij het vermijden van dubbele inspanningen.
Een voldoende bewezen principe van kustzonebeheer is dat een goed inzicht in de kustevolutie en de natuurlijke
kustprocessen van fundamenteel belang zijn voor duurzaam kustbeheer. Dergelijke grootschalige processen
strekken zich vaak uit over regionale en nationale grenzen heen. Aandacht voor kustgerelateerde kwesties is
daarom ook logischerwijze opgenomen binnen het 2 Zeeën programma. Deze gebundelde of ‘joined‐up’ aanpak, die
door C‐SCOPE wordt gepromoot, zal toelaten dat de land‐/zeebegrenzingen effectief zullen ‘vervagen’.
1.4.3 Houdt het project rekening of werkt het samen met andere Europees gefinancierde projecten of initiatieven? Zo
ja, op welke manier zorgt dit project voor een toegevoegde waarde?

De meerwaarde van het C‐SCOPE‐project voor de EU‐lidstaten kan duidelijk worden aangetoond, en bestaat erin dat
het voordeel haalt uit de resultaten en ervaringen van eerder door de EU gefinancierde projecten. De basis voor dit
project werd gelegd door het EU‐Demonstratieprogramma voor GBKG (1996‐99), waarbij beide partners deelnamen
aan de LIFE‐/TERRA‐programma’s.
De Europese Commissie heeft vastgesteld dat de implementatie van GBKG in Europa een traag verloopt. Het
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in West‐Vlaanderen is lid van de EU GBKG‐Expertgroep van de Europese
Commissie en is actief betrokken in de daartoe behorende Werkgroep over Indicatoren en Data. Het GBKG bouwde
voort op het Demonstratieprogramma door het ontwikkelen van kustindicatoren en een landgebaseerde kustatlas.
Dorset op zijn beurt heeft een Kustforum opgericht, dat algemeen en ruim erkend wordt als goed praktijkvoorbeeld.
De partners erkennen de aanbevelingen inzake Maritiem Beleid, zowel terug te vinden in de ‘GBKG Communicatie’
van de Commissie als in het ‘Blauw Boek’ Maritiem Beleid, waarin o.a. nadruk gelegd wordt op de verbetering van
kustindicatoren, het in kaart brengen van de kustzone en de behoefte aan verdere onderlinge samenwerking en
verspreiding van informatie.
Het C‐SCOPE‐projectteam was reeds betrokken bij verschillende sleutelprojecten, die konden genieten van
Europese ondersteuning tijdens de voorbije jaren. Het gaat hierbij o.a. om:
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‐EU Demonstratieprogramma (LIFE/TERRA)
‐SAIL (Interreg) – bijv. voor het opstellen van de lijst van duurzaamheidsindicatoren voor de kust
‐COREPOINT (Interreg) – Voorbereiden van een ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee.
‐DEDUCE (Interreg) – bijv. het testen van kustindicatoren
‐EROCIPS (Interreg) – Ontwikkelen van GIS en ongevallenbeheersinstrumenten noodplanning in geval van
ongevallen op zee.
Door uit deze excellente projecten sleutelaspecten inzake research en demonstratie te benutten, kan de impakt van
C‐SCOPE worden versterkt en kan tezelfdertijd overlapping en duplicatie worden vermeden. De C‐SCOPE voorstellen
voldoen tegelijk ook aan de bedoelingen en objectieven van de Arc Manche ‘Strategische visie voor het
Kanaalgebied’ (2006) en de ‘Conferentie van Perifere Maritieme Regio’s’ (CPMR), ‘Tweede ontwikkelingsplan
middellange termijn’ (2005‐09) en de daarbijhorende ‘Promotie van de maritieme dimensie’.
Het Kustforum van Dorset was reeds betrokken op een regionaal niveau bij de ontwikkeling van het Zuidwestelijk
Rivierbeken Beleidsplan van Engeland, in overeenstemming met de Kaderrichtlijn Water.

1.5. Doelmatige inzet van middelen
1.5.1 Gelieve te beschrijven hoe het project “waar voor zijn geld” vertegenwoordigt.

De specifieke troeven en ervaringen van de beide partners zullen het onderling delen van informatie en research
ondersteunen, wat de output van het C‐SCOPE‐project zal toelaten verder te worden ontwikkeld en uitgetest in de
partnerregio’s, en waardoor beide partners bijgevolg ‘waar voor hun geld’ krijgen. Als resultaat daarvan zal het
mogelijk zijn om onmiddellijk te focussen op het voorgestelde projectwerkprogramma, zonder onkosten voor
uitgebreid vooronderzoek en verzameling van feiten.
Het Coördinatiepunt betrekt via haar partnerschap alle verantwoordelijke overheden aan de kust. Het
Coördinatiepunt is actief lid van zowel nationale als internationale netwerken, zoals het EUCC en ICAN
(Internationaal Netwerk van de Kustatlas). Door het bijwonen van ICAN‐vergaderingen kan verdere afstemming met
andere kustatlas/Explorer‐ontwikkelingen worden gegarandeerd.
Het Kustforum van Dorset brengt via haar partnerschap 150 organisaties samen die excellente ‘waar voor hun geld’
leveren. Het overbrengen van deze ervaring naar België zal een lange leercurve vermijden. Eens de Explorer‐
uitrusting en –technologie via dit project zal zijn aangebracht, zal ze verder worden onderhouden door de
projectpartners. De beschikbaarheid ervan zal de economische ontwikkeling vooruithelpen door het voorzien van
een uiteenlopende reeks van data en informatie, vereist ter ondersteuning van de voorstellen voor kust‐ en mariene
ontwikkelingen, en de kosten voor research en onderzoek zullen worden teruggedrongen.
Het C‐SCOPE‐project zal een modelbenadering aanleveren voor mariene planning, waarbij vermeden wordt dat veel
organisaties daarover op ‘ad hoc’ wijze hun eigen ideeën gaan ontwikkelen. De drie elementen van het project zijn
heel nauw met elkaar verbonden, en indien zij niet tesamen zouden worden gefinancierd, zouden zij veel duurder
blijken in hun ontwikkeling, en bovendien over een veel langere tijdsschaal geïmplementeerd worden.
De betrokkenheid van de partners in andere door de EU gefinancierde projecten (zie 1.4.3 hierboven) en hun kennis
van de huidige kustactiviteiten impliceert dat duplicatie van werk kan worden vermeden. Zowel het Belgische
Coördinatiepunt als Dorset hebben degelijk uitgebouwde mechanismen voor overleg en verspreiding. Dit zal
verzekeren dat op de beste wijze wordt omgegaan met uitgaven voor overleg en verspreiding. Dit garandeert
bovendien dat de output van het project heel duidelijk doelgericht is, om verspilling te vermijden.
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1.5.2 Gelieve de gevolgen te beschrijven indien het project niet gefinancierd zou worden.

De druk op de kustgebieden in Europa vanwege de bevolking, de aan de gang zijnde ontwikkeling en de hieruit
resulterende schade aan het milieu werden reeds benadrukt door de Europese Commissie. Dit resulteerde in het
EU‐Demonstratieprogramma met de nood aan actie, ook duidelijk naar voren gebracht in de EU‐Mededeling over
Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden, GBKG (2007). Het ontbreken van een geïntegreerde planning werd door de
Commissie aangehaald als één van de sleutelfactoren die dienen te worden aangepakt. Indien dit project niet
gefinancierd wordt, zijn de partners ervan overtuigd dat een belangrijke opportuniteit zou verloren gaan om via het
2 Zeeën Programma vooruitgang te boeken met het verbeteren van het kader voor het plannen van de kustzone en
om deze ervaring uit te wisselen met nabije overheden en landen. Deze achterstand zou op haar beurt een
achterstand opleveren bij het implementeren van belangrijk EU‐beleid inzake GBKG en Maritiem Beleid.
Bovendien, nu dat de Commissie actief een geïntegreerd maritiem beleid promoot, en Engeland vooruitgang boekt
met zijn Mariene wet (Marine Bill), is dit een ideale gelegenheid om de aandacht van de regionale en plaatselijke
overheden te richten op GBKG, dat geleden heeft onder een vrij trage implementatie door de meeste lidstaten. De
C‐SCOPE – partners willen deze uitstekende gelegenheid optimaal benutten.
De EFRO‐fondsen zouden de partners in staat stellen om de instrumenten te ontwikkelen, die later kunnen worden
geactualiseerd en onderhouden binnen hun eigen structuren.
Jammer genoeg zijn er geen fondsen voorhanden om dit kostbare en tijdrovende ontwikkelingswerk uit te voeren
zonder Interreg IV fondsen.

1.6 Omvang van het partnerschap
Gelieve meer informatie te verschaffen over de projectpartners en hun ervaring inzake Territoriale
Samenwerkingsprojecten.

Het C‐SCOPE –projectteam bestaat uit twee partners:
PROJECTLEIDER: de Provincie West‐Vlaanderen (voor het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer), Oostende, België
PARTNER: de Dorset County Council (voor het Dorset Kustforum), Dorchester, Engeland
De Provincie West‐Vlaanderen en de Vlaamse regering zijn reeds geruime tijd actief begaan met GBKG, meer
bepaald sinds het TERRA‐Kustzonebeheerproject binnen het EU‐Demonstratieprogramma (1996‐99). De Belgische
Kust was immers één van de 35 Europese studiegebieden. Als resultaat van het TERRA‐project werd door de
Provincie West‐Vlaanderen en de Vlaamse regering het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer opgericht in 2001.
Het Coördinatiepunt heeft een grote rol gespeeld in het stimuleren van geïntegreerd kustbeleid en van initiatieven
in België die zowel betrekking hadden op land als op zee. Sinds het Demonstratieprogramma had het
Coördinatiepunt een leidende rol in Europa op vlak van kustindicatoren, was het lid van de EU GBKG‐Expertgroep en
van de Werkgroep voor Indicatoren en Data. In 2005 werd de Federale Regering partner van het Coördinatiepunt.
Het Coördinatiepunt was verantwoordelijk voor het opstellen van het Belgische nationale rapport over GBKG
(februari 2006) en heeft een Kustatlas ontwikkeld voor de landzijde van de kust, waaraan via dit project verder zal
worden gewerkt om de mariene omgeving te integreren.
De Provincie West‐Vlaanderen was de projectleider voor de Interreg SAIL I‐ en II‐ projecten en was ook partner in
Page 12 of 12

Aanvraagformulier INTERREG IVA “2 Mers Seas Zeeën” Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013
( onder voorbehoud van goedkeuring door het Comité van Toezicht voor het programma )
15.04.2008

het DEDUCE‐project. Zij is tevens op de hoogte van alle andere sleutelprojecten die verband houden met de kust in
de Interreg‐ en LIFE –Milieuprogramma’s. Het Coördinatiepunt is binnen zijn structuur ook gekoppeld aan de
regionale en nationale overheden in België, waardoor een geïntegreerde Belgische benadering van GBKG verzekerd
is.
Het Dorset Kustforum werd opgericht in 1995 en wordt beschouwd als één van de meest succesvolle Fora in
noordwestelijk Europa. Dorset nam deel aan het EU‐Demonstratieprogramma als lid van het COASTLINK/TERRA‐
netwerk en ontwikkelde een Dorset‐Kuststrategie. Met succes stond het Forum ook in voor de voorbereiding en de
verdere begeleiding in het proces van de aanvraag van de Jurassic Coast om erkend te worden als UNESCO‐
Werelderfgoedsite. Dorset brengt voor dit project belanghebbende expertise aan inzake terrestrische
planningstools en heeft bovendien een uitstekende voorgeschiedenis inzake succesvol engagement van
belanghebbenden.
De Dorset County Concil is sinds lange tijd een actief lid van de Speciale Kustbelangengroep van de Vereniging van
Lokale besturen (Local Government Association Coastal Special Interests Group). Deze groep zal mede instaan voor
de verspreiding van de C‐SCOPE‐resultaten.
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2. Projectimplementatie
1.7 Projectimplementatie, projectplanning en activiteiten
1.7.1 Beschrijf de projectactiviteiten gespreid in de tijd, hoe ze bijdragen tot de projectresultaten en de
betrokkenheid van partners bij iedere activiteit.

Activiteit 1 ‘ONTWIKKELEN VAN EEN KADER VOOR GEÏNTEGREERDE TERRESTRISCHE EN ZEEPLANNING’
BESCHRIJVING:

Een Marien Plan zal worden ontwikkeld door elke partner op verschillende ruimtelijke schalen binnen lokaal
aangewezen Mariene Beheergebieden (MMAs). Elk gebied zal gedetailleerd worden beschreven op vlak van de
grenzen, fysische en biologische milieu en de socio‐economische factoren, met inbegrip van alle sectorale
gebruiken. In Dorset zal deze informatie worden aangevuld met drie studies: de ontwikkeling van een uitgebreide
zeebodemkaart, een landschapsbeoordeling voor land en zee en een capaciteitsstudie voor hernieuwbare
energieproduktie op zee. In België zal een planningskader voor GBKG uitgewerkt worden.
Het overlegproces met alle betrokkenen voor de ontwikkeling van de plannen wordt als zeer belangrijk beschouwd.
Het project zal gebruikmaken van beste praktijkenvoorbeelden vanuit ruimtelijke planning en
gemeenschapsplanning, om het plan op een zo inclusief mogelijke wijze te kunnen ontwikkelen. Op deze manier zal
na voltooiing een maximale afstemming en naleving van de principes van het plan kunnen gerealiseerd worden.
ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN‐ EN EINDDATA: (juli ‘08 – decr. ‘11)
1. De aanmaak van een gedetailleerde zeebodemkaart voor het Marien Beheergebied van DORSET, waarbij gebruik
is gemaakt van metingen op afstand en van praktijkmetingen (juli ’08‐juni ’10).
2. Plannings‐/GBKG – omkaderingsstudie voor het Marien Beheergebied van de Haven van Zeebrugge (jan ’09‐
maart ’10).
3. Voorbereiden van een landschaps‐/zeeschapscapaciteitsrapport en een studie van offshore hernieuwbare
energieën (maart ’09‐dec ’10).
4. Voorbereiden van overzichtsrapporten voor de maritieme sector (jan ’09‐dec ’10).
5. Via extensief belanghebbendenengagement verzamelen en analyseren van sectorale informatie in termen van
ruimtelijke verspreiding, bestaande beheersovereenkomsten en huidige beleidsovereenkomsten om een model
Marien Plan voor beide MMAs te kunnen vervolledigen (jan ’09‐juni ’10).
6. Voorbereiden van een geïllustreerde gids voor Geïntegreerde land‐/zeeplanning en –beheer gericht op niet‐
technische belanghebbenden aan de kust (jan ’11‐dec ’11).
BETROKKEN PARTNERS: Provincie West‐Vlaanderen en het Kustforum van Dorset
RESULTATEN:
1. Een gecombineerd rapport/model voor geïntegreerde planning op land en op zee (met opname van de items 1,
2, 3, 4, 5 hierboven), dat de Belgische taken en die van Dorset integreert.
2. Een reeks van sectorale overzichtsrapporten/inventarisrapporten.
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3. Het bepalen van twee Mariene Beheergebieden die een voorbeeldfunctie zullen bekleden in GBKG.
4. Beheersplannen voor kust en zeezijde van de Mariene beheersgebieden van Heist‐Zeebrugge en van Dorset.
5. Een niet‐technische gids voor Kustplanning‐ en beheer.
6. Een rapport waarin gedetailleerd de beste methodiek wordt toegelicht voor effectief engagement van
belanghebbenden (‘Stakeholder engagement’).
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Activiteit 2

-‘INSTRUMENTEN VOOR HET REALISEREN VAN DUURZAME KUSTECONOMIEËN EN –MILIEUS’

BESCHRIJVING:
Een planningsinstrument onder de naam ‘Coastal Explorer Planning’ zal worden ontwikkeld om te voorzien in
informatie over heersend beleid, ecologie, actuele kwesties en landschapskenmerken, bedoeld voor professionele
planners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden met betrekking tot de planning en besluitvorming in de
kustzone. Met dit instrument zal het mogelijk zijn om elk mogelijk punt binnen de Mariene Beheergebieden te
selecteren en via een eenvoudige druk op de knop de informatie met betrekking tot het milieu, de sectoren en het
beleid voor die bepaalde locatie van het scherm af te lezen. De integratie van nieuwe en herziene
duurzaamheidsindicatoren zullen met het ‘Coastal Explorer Planning’‐instrument aanzienlijke meerwaarde
toevoegen aan dit systeem.
De taken uitgevoerd in Activiteit 1 zal een kader voor het beleidplanning vastleggen, dat een geïntegreerde
benadering voor land en zee zal stimuleren. De doelstelling van Activiteit 2 bestaat erin het mechanisme te voorzien
dat dit beleid ‘in de praktijk’ kan brengen. Opleiding om dit instrument te hanteren zal vervolgens worden
aangeboden aan verschillende maritieme sectoren.
ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN‐ EN EINDDATA: (jan. ’09 – decr. ’11)
1. Oprichten van gespecialiseerde Werkgroepen (met vertegenwoordiging van belanghebbenden in België en
Dorset) om te adviseren over de ontwikkeling van het Explorer planningsinstrument (maart ’09‐sept ’11).
2. IT‐experts in Dorset en België zullen gezamenlijk het nieuwe Map‐Info webgebaseerd planningsinstrument
ontwikkelen onder de naam ‘Coastal Explorer Planning’ (jan ’09‐sept ’11).
3. Inventarisatie, ontwikkeling en berekenen van een set van kust‐ zee indicatoren om de Coastal Explorer
Planning aan te drijven (maart ’09‐dec ’10).
4. Voorbereiden van een koppeling tussen de C‐SCOPE‐website en de Coastal Explorer + daaraan verbonden
communicatie acties (maart ’09‐dec ’10).
5. De Explorer Planning databank invullen met kaarten, beleidsinformatie en data vanuit Europese, nationale,
regionale en lokale plannen en strategieën (april ’09‐sept ’10).
6. Voorzien van opleidingssessies voor Coastal Explorer Planning ten behoeve van eindgebruikers uit alle sectoren
(oct ’11).
BETROKKEN PARTNERS:
Provincie West‐Vlaanderen en Kustforum van Dorset
RESULTATEN:
1. De aanmaak van de Coastal Explorer, een webgebaseerd planningsinstrument dat de integratie van beleid en
planning op land en op zee zal verbeteren.
2. De ontwikkeling van nieuwe duurzaamheidsindicatoren voor Europa, met bijzondere aandacht voor het mariene
milieu.
3. Een groep van volwaardig opgeleide softwaregebruikers van ‘Coastal Explorer Planning’ uit alle maritieme
sectoren.
4. Een volledige inventaris van het Europese, nationale, regionale en lokale planbeleid dat relevant is voor de twee
gekozen Mariene Beheersgebieden.
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ACTIVITEIT 3 – ‘BEREIKEN VAN BETROKKENHEID BIJ GBKG VIA BELANGHEBBENDENENGAGEMENT’
BESCHRIJVING:

Deze activiteit omvat de ontwikkeling van een kustinformatiebron, ‘Coastal Explorer Interactive’ genaamd, het ter
beschikking stellen van deze informatie alsook ‘real‐time’ kustgegevens zoals weers‐ en zeeomstandigheden via een
reeks van hightech interactieve kustinformatiepunten. (‘Coastal Explorer Access Points’). Voorzien wordt dat de
verstrekte informatie een lange termijn betrokkenheid zal teweegbrengen bij de principes van het duurzaam
kustbeheer. De ontwikkeling van Coastal Explorer Interactive zal tevens ten goede komen aan de plaatselijke
bedrijven in de maritieme sector en aan de grotere gemeenschap, waarbij tastbare voordelen zullen worden
geleverd voor de plaatselijke economie en waarbij duurzaam toerisme zal worden gestimuleerd.
Coastal Explorer Interactive wordt een kaartgebaseerd instrument dat het algemene publiek in staat zal stellen
toegang te verkrijgen tot allerhande informatie over de kust via het Internet en via de nieuwe Coastal Explorer
Access Points. Deze informatie zal belangrijke elementen beklemtonen, zoals scheepsdokken, jachthavens,
wandelmogelijkheden, sportfaciliteiten, natuurwaarden en stranden alsook ‘Gedragscodes’ voor veilig en duurzaam
recreatief gebruik van de kust. Tien Coastal Explorer Access Points zullen worden opgericht. Zij zullen bestaan uit
stand‐alone touchscreen computer terminals die de informatie van Coastal Explorer Interactive verspreiden.
ACTIVITEITENTAKEN EN BEGIN‐ EN EINDDATA: (jan.’09 ‐ decr.’11)
1. Oprichten van een Belgisch Kustforum waarbij het Kustforum van Dorset wordt gehanteerd als voorbeeldmodel
(jan ’09‐okt ’09).
2. Oprichten van een communicatie werkgroep, die verantwoordelijk zal zijn voor het ontwikkelen van Coastal
Explorer Interactive en de inhoudelijke invulling ervan, en voor het bekendmaken van het C‐SCOPE‐project (feb ’09).
3. Verzamelen van alle relevante data, informatie, praktijkcodes en opgezette overeenkomsten (jan ’09‐sept ’11).
4. Ontwikkeling van de Coastal Explorer Interactive website (juli ’09‐sept ’11).
5. Oprichting van de interactieve Coastal Explorer Access Points (juni ’10‐juli ’11).
6. Inrichten van workshops voor belanghebbenden om de ontwikkeling van Explorer Interactive verder uit te
bouwen (mei ’09).
BETROKKEN PARTNERS:
Provincie West‐Vlaanderen en Kustforum van Dorset
RESULTATEN:
1. Oprichten van het Belgische Kustforum.
2. Aanmaak van een communicatiestrategie voor C‐SCOPE.
3. Voorzien in een innovatieve educatieve webgebaseerde informatiebron voor gebruik door het grote publiek –
Coastal Explorer Interactive.
4. Voorzien in tien ‘Coastal Explorer Interactive’ – toegangspunten langs de kust van Dorset.
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1.7.2. Gelieve de mogelijke risico’s voor een goede afloop van de activiteiten te beschrijven en hoe u deze risico’s zal
minimaliseren.

Risicobeheer zal een sleutelrol spelen in het projectbeheerproces. De ondertekening van de
Partnerschapsovereenkomst zal een goede implementatie van het actieplan garanderen. De rol en
verantwoordelijkheden van elke partner zullen verder worden toegelicht in een Memorandum van Onderlinge
Overeenkomst, dat op dit ogenblik wordt voorbereid en dat door elke partner zal worden ondertekend.
Een Strategie voor Risicobeperking, ondersteund door een Risicoregister werd reeds besproken en zal worden
geïmplementeerd op de eerste projectvergadering, zodat wordt verzekerd dat elk mogelijk probleem in een vroege
fase kan worden gedetecteerd en aangepakt zonder dat dit implicaties heeft voor het project of het budget. De
partners zullen een beroep doen op hun uitgebreide ervaring op het vlak van het beheren van kustprojecten om
mee te helpen aan de implementaite van C‐SCOPE, en zullen hierin worden ondersteund door de beproefde en
uitgeteste schema’s van budgetcontrole en audit van de lokale voogdijoverheden van de partners.
Het proces van risicobeheer zal worden gerealiseerd door middel van zesmaandelijkse vergaderingen van de
projectbeheergroep, waarbij alle partners zullen betrokken worden. Deze bijeenkomsten zullen dusdanig gepland
worden dat zij ingepast worden in de voorbereiding van de technische en budgettaire rapporten voor het Interreg‐
secretariaat. Daarnaast zal elke partner maandelijkse voortgangsvergaderingen houden om te verzekeren dat alle
aspecten van het programma voor technische activiteiten en voor de uitgaven in overeenstemming zijn/blijven met
het voorgestelde plan.

1.8 Projectbeheer en coördinatie
1.8.1 Beschrijf de beheerstructuur van uw project en hoe de besluitvorming, samenwerking/coördinatie binnen het
partnerschap en verdeling van verantwoordelijkheid zullen plaatsvinden.

De projectleider voor het C‐SCOPE‐project is de Provincie West‐Vlaanderen. De tweede partner is de Dorset County
Council. De projectleider beschikt over aanzienlijke ervaring inzake het leiden en beheren van Europese projecten.
De projectbeheerstructuur wordt geïllustreerd in de onderstaand schema. Naast de management‐ en
informatietaken zijn er drie hoofdactiviteiten, die elk door één van de partners worden geleid.
Elk van de drie Activiteiten is opgebouwd uit een aantal specifieke Taken, waaruit Output zal worden voorbereid. Er
zal nauw worden samengewerkt voor zowel het werk in de drie Activiteiten als in de Taken. De partners zullen hun
troeven en kennis delen ten algehele behoeve en ten goede van het project. Via de 6‐maandelijkse project‐ en
partnervergaderingen zal het project goed beheerd worden voor wat de aspecten van technische kwaliteit,
werkplan volgens programma en budgetcontrole betreft. De projectbeheergroep (PMG) zal worden voorgezeten
door Dorset opdat een neutraal standpunt ten opzichte van de projectleider zou kunnen worden verzekerd.
De projectmanager van de projectleider zal de Opstartvergadering organiseren, waarop het Memorandum van
Overeenkomst van het consortium, de beheersprocedures en de regelgeving zullen worden benadrukt/toegelicht.
De manager zal tevens de regelingen voor het rapporteren aan de Interreg‐ambtenaren organiseren. De partners
zullen standaard financiële rapporteringsformulieren gebruiken en kostenverklaringen opnemen met het oog op het
beheren van de financiële audits en het organiseren van betalingen aan de partners.
De projectmanager binnen elke partnerorganisatie zal verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en het afleveren
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van technische voortgangsrapporten, budgetverklaringen en geauditeerde boekhouding voor het overmaken aan
de projectleider. Hierbij dient voldoende tijd te worden gelaten om bepaalde zaken te kunnen natrekken voordat
elk rapport uiteindelijk wordt ingediend bij het Interreg‐Secretariaat. Elke partner/projectmanager zal de
ondersteuning krijgen van een administratieve ambtenaar en een financieel adviseur.

INTERREG IVA 2 ZEEËN ‐ PROGRAMMA
C‐SCOPE
COMBINEREN VAN ZEE‐ EN KUSTPLANNING IN
EUROPA

PROJECTBEHEER EN ADMINISTRATIE
LEIDER: BELGISCH COÖRDINATIECENTRUM

ACTIVITEIT EEN

ACTIVITEIT TWEE

‘Ontwikkelen van
geïntegreerde Kust‐ en
Marinebeheers‐
omkaderingen’

‘Instrumenten ter
ondersteuning van duurzame
kusteconomieën en het
leefmilieu’

LEIDER: BELGISCH
COÖRDINATIECENTRUM
VOOR IKZM

LEIDER: KUSTFORUM VAN
DORSET

C o m m u n I c a t IE

Werkgroep Marine
Planning

Werkgroep Coastal
Explorer

ACTIVITEIT DRIE

‘Bereiken van betrokkenheid
op IKZM via
belanghebbenden‐
engagement’
LEIDER: KUSTFORUM VAN
DORSET
C o m m u n I c a t IE

Werkgroep
Communicatie

Werkgroepen
Coastal Explorer
Interactive

Kernengagement belanghebbenden
‘Overleg en verspreiding van resultaten’
1.8.2 Beschrijf het interne rapporteringsproces, het financiële beheer en de controlestructuren met een specifieke
nadruk op het controlespoor hoe de boekhouding/financiële administratie tussen partners gevoerd zal worden.
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In overeenstemming met het goedgekeurde project zullen het Kritieke Pad, de Activiteiten en Taken door de
aangeduide partners worden opgenomen. De vooruitgang ten opzichte van de vooropgestelde tijdslijn en het
budget zullen worden bekeken tijdens de zesmaandelijkse vergaderingen van het projectmanagement, en de
maandelijkse team managementvergaderingen.
De projectmanager van de projectleider zal de algemene vooruitgang evalueren tijdens de zesmaandelijkse
vergaderingen en nauwkeurig bepalen welke activiteiten precies vereist zijn tijdens de daaropvolgende zes maand.
Er zullen zes geauditeerde voortgangsrapporten worden ingeleverd, op de maanden 6, 12, 18, 24, 30 en 36. Elke
projectpartner is verantwoordelijk voor het afleveren van een Activiteitenvoortgangsrapport aan de projectmanager
en een geauditeerd Financieel Voortgangsrapport, en dit om de zes maand. Het team van de projectleider zal
verantwoordelijk zijn voor de algemene planning, de actieplannen, verslagen en formulieren alsook het
onderhouden van de indicatorendatabase en de contactendatabase.
De projectmanagers van elke partner staan in voor het tijdig en acuraat aanleveren van de Activiteiten‐ en financiële
rapporten. Zij zullen zelf de kwaliteit en volledigheid ervan controleren. Netwerkmethodes die zullen gevolgd
worden omvatten ondermeer e‐mail, videoconferenties, het delen van documenten en persoonlijke ontmoetingen.
Deze technieken zullen worden gebruikt om de voortgang van het project te beheren en te controleren op
dagelijkse basis.
Het Financieel beheer en de interne Financiële controle zullen worden uitgevoerd door de projectleider. Alle
projectuitgaven zullen worden geautoriseerd door een onafhankelijke externe auditcel, die zal werken volgens
vastliggende administratieve reglementen binnen de wettelijke structuur van de Provincie West‐Vlaanderen. Binnen
de Provincie zal elke factuur voor goedkeuring dienen te worden afgetekend door de projectcoördinator. De factuur
zal vervolgens worden overgemaakt voor betaling aan het financieel departement. Alle betalingsbewijzen zullen
worden verzameld in een afzonderlijk C‐SCOPE‐ dossier. Het Financieel departement zal elke zes maand een
Financieel overzicht verstrekken en opnieuw om goedkeuring vragen aan de projectcoördinator, die tevens
verantwoordelijk zal zijn voor het opstellen van de voortgangsrapporten.
De betalingsvordering/claim, samen met bewijzen en overzichtstabellen, zal, na voorafgaande interne controle door
het eigen financiële departement aan de hand van een specifieke checklist, naar de onafhankelijke externe auditcel
worden gestuurd.
1.8.3 Indien de partners zich in Lidstaten bevinden met een gedecentraliseerd controlesysteem, gelieve dan het
eerste lijn controleurs op te lijsten die zij ter aanduiding willen voorleggen aan de centrale goedkeuringsinstantie

Een afzonderlijke en onafhankelijke controlecel (een ‘onafhankelijke eerstelijnscontrolecel’) zal worden opgericht
binnen de Provincie West‐Vlaanderen. Deze cel zal het centrale controlesysteem vormen.
In het Verenigd Koninkrijk zal de begunstigde een onafhankelijke controleur voorstellen, die dan bevoegd zal zijn op
het nationale niveau – op basis van een lijst van goedgekeurde professionele instanties – alvorens de eerste
projectuitgaven zijn gerapporteerd en officieel zijn verklaard. De controleur kan zowel intern als extern zijn, op
voorwaarde dat hij/zij gekwalificeerd is en uit een eenheid komt die geheel losstaat van de activiteiten en het
financiële beheer van dit project.
1.8.4 Gelieve te beschrijven hoe u het project zal evalueren

De nood aan voortdurende projectevaluatie en post‐projectevaluatie is een noodzakelijk gegeven dat reeds
aangekaart werd bij de Stuurgroepen die voor het Belgisch Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en het Kustforum
van Dorset werken. De vooruitgang en de resultaten van het C‐SCOPE‐project zullen worden gemonitord op het
technische niveau tijdens de zesmaandelijkse partnervergaderingen, met het oog op het verzekeren van de
kwaliteit.
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In elke partnerregio zal projectevaluatie gebeuren in de Stuurgroep. In het geval van België, bijvoorbeeld, zullen
daarbij de volgende instanties betrokken zijn: de Provincie West‐Vlaanderen, de Vlaamse overheid, de Federale
Overheid en het Vlaams Instituut voor de Zee. De partners zullen Werkgroepen oprichten voor elk van de
projectelementen. Deze werkgroepen zullen worden geleid door een voorzitter (m/v) en zullen duidelijke
doelstellingen hebben in termen van wat als dusdanig dient te worden afgeleverd. De projectmanager zal toezien
op het project als geheel. Er zullen Werkgroepen zijn voor volgende thema’s:
1. Mariene planning
2. Coastal Explorer planning
3. Coastal Explorer Interactive
4. Communicatie
Door het opzetten van deze Werkgroepen (soms ook met de noodzakelijke subgroepen), zullen veel meer
belanghebbenden, organisaties en instellingen in het project worden betrokken en de output mee helpen gestalte
geven. Maar door slechts twee formele partners te hebben, wordt het management van het project heel wat
eenvoudiger. Het Kustforum van Dorset en het Belgische Coördinatiepunt zullen de volledige verantwoordelijkheid
op zich nemen om de output af te leveren, zoals dit werd uitgezet in het projectplan. Het team erkent de belangrijke
rol van een ‘bottom‐up’‐benadering en van een sterke betrokkenheid van de belanghebbenden, om de
projectvoortgang en de daaruit voortvloeiende resultaten in het oog te houden en ook te evalueren. Dit zal tevens
de garantie vormen voor de ‘eindgebruikers’, dat met hun behoeften daadwerkelijk ook rekening wordt gehouden.
Een jaarlijks seminarie voor alle Werkgroepen zal de gelegenheid bieden voor een algehele evaluatie van de
projectvoortgang, waarbij ook de leemtes zullen kunnen worden aangewezen, en advies kan worden gegeven
inzake toekomstige voortgang.
De C‐SCOPE‐partners zullen een begeleidend document opmaken op het einde van het project, dat een leidraad zal
dienen bij de toelichting van het project, en hun ervaringen zal beschrijven bij het opzetten van de Coastal Explorer,
waarbij ze gebruik maakten van de indicatoren en van de Explorer Planning en de Interactive. Verder zal ook een
handleiding worden aangemaakt, om deze instrumenten te kunnen gebruiken als een ondersteunend instrument bij
kust‐ en zeeplanning en beheer.

1.9. Duurzaamheid
Hoe zal het project verder blijven bestaan na de subsidieperiode, indien van toepassing?

De projectresultaten van C‐SCOPE zijn ontworpen om te worden ingebed in het reguliere planningsysteem daar
waar kustgebonden besluitvorming implicaties zouden kunnen hebben voor meer dan 100 jaar, bijvoorbeeld met
betrekking tot het voorzien in kustbescherming en andere voorname mariene en kustontwikkelingen. Dit proces zal
worden verwezenlijkt via het project door het creëren van de Coastal Explorer Planning, dat een waardevol
instrument zal zijn ter ondersteuning van de mariene ruimtelijke planning op middellange tot lange termijn. De
verschillende casestudy’s voor het mariene milieu zullen ook de duurzame planning voor de mariene en kustmilieus
ondersteunen. Daarbij gaat het vaak over uitgestrekte kustgebieden die erkend zijn als zijnde van Europees belang.
De partners erkennen dat het van groot belang is voor het project om kennis te verspreiden onder zowel technische
als niet‐technische belanghebbenden. Dit zal worden gerealiseerd door in de eerste plaats het oprichten van een
nieuw Kustforum voor de Belgische kust, gebaseerd op het bestaande kustforum in Dorset. Het is bekend dat dit
model effectief en duurzaam kan zijn, aangezien het Forum in Dorset reeds 13 jaar bestaat. De activiteiten van het
Kustforum van Dorset houden reeds vele jaren nauw verband met zowel processen van planning als van overleg met
belanghebbenden in de County en vertegenwoordigen een degelijk beproefd duurzaam model voor het aanpakken
van kustplanning en –beheer. Deze aanpak zal worden geïmplementeerd en getest in België met het oog op het
bereiken van dezelfde voordelen.
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Op de tweede plaats is er de vraag hoe de talrijke en verscheidene organisaties en individuen vorming en informatie
kunnen krijgen. Ze werken aan en genieten van de kust maar beschikken onvoldoende over gespecialiseerde kennis
ervan. Dit zal worden bereikt via de output en de instrumenten van het project, waaronder de Coastal Explorer
Interactive, en ook de Access Points en de publicaties. Toenemende informatie, beschikbaar voor het grote publiek,
over de mariene en kustmilieus en de potentiële impact van, bijvoorbeeld, klimaatverandering zullen geleidelijk aan
ook belangstelling en een grotere verantwoordelijkheidszin opwekken bij de volgende generatie van kustbezoekers
en –gebruikers. De Access Points zullen blijven bestaan en zullen ook worden in stand gehouden na de levensduur
van het project.
De Projectbeheergroep zal het succes van elk overlegmoment doorheen het project vastleggen en evalueren
zodanig dat de lessen die hieruit getrokken worden, kunnen worden doorgegeven ten voordele van toekomstige
Interreg‐ en andere projecten. De partners zullen blijven samenwerken ook nadat het project is voltooid om de
voordelen voortvloeiend uit hun complementaire vaardigheden en ervaringen maximaal te kunnen aanwenden.

1.10. Communicatie en disseminatie
Gelieve de voornaamste projectactiviteit inzake communicatie en kennisverspreiding te beschrijven.

De partners zullen verzekeren dat de doelstellingen van het C‐SCOPE, de resultaten en de output/opleveringen
worden verspreid naar een brede groep van relevante eindgebruikerorganisaties en belanghebbenden. In lijn met
de Programmavereisten zal een Communicatiestrategie worden voorbereid en voorgelegd aan het Gezamenlijke
Technische Secretariaat (JTS), uiterlijk tesamen met het tweede voortgangsrapport. De implementatie van de
Communicatiestrategie zal bij de Werkgroep Communicatie liggen.
Er zal snel een website opgezet worden voor het project (tegen maand 3), voor de levensduur van het project. Deze
zal in stand gehouden worden gedurende ten minste 3 jaar na voltooiing van het project, tegen welke tijd de output
en de objectieven stevig zullen zijn ingebed in het werk van de plaatselijke overheden en de Kustfora. Gezien een
deel van de focus van de Olympische Spelen van London in 2012 gericht zal zijn op de kust van Dorset, dient deze
opportuniteit maximaal te worden benut om de projectresultaten te verspreiden onder een uitgebreide en sterk
uiteenlopende schare van bezoekers en websitegebruikers.
Het doelpubliek zal worden bereikt op alle administratieve niveaus, van transnationaal tot plaatselijk:
* Netwerken van Europese belanghebbenden (bijv. GBKG Expertgroep, Europees Milieuagentschap, EUCC,
CoastNet)
* Nationale belanghebbenden (bijv. Sleuteldepartementen bij de overheid, Milieuagentschap)
* Regionale en Subregionale belanghebbenden (bijv. Beleidsmakers, politici, wetenschappers en academici,
kustbeheerders en planners)
* Plaatselijke belanghebbenden (met name contacten via de Kustfora)
* Belanghebbenden van de gemeenschap, met inbegrip van kustbewoners en bezoekers (via Kustfora).
De instrumenten voor het communiceren van de voortgang en de resultaten van het C‐SCOPE‐project zullen
ondermeer behelzen:
1. De Werkgroep Communicatie
2. De websites
3. Media en Publiciteit
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4. De C‐SCOPE‐gids
5. Seminaries, workshops en gerichte operaties.
De projectresultaten zullen worden voorgesteld in een technisch paper ter gelegenheid van een internationale
conferentie (bijv. Littoral). Daarnaast zullen ook presentaties worden gegeven aan sleutelverenigingen en op
sleutelevenementen (bijv. de Algemene CPMR – Vergadering, Atlantic Arc, Arc Manche, Brussels Offices netwerk en
nationale conferenties).
Het projectteam heeft een sterke dialoog uitgebouwd met zowel het Syndicat Mixte de Côte d’Opale als de
Stedelijke Gemeenschap van Duinkerke in Frankrijk, die beiden dit voorstel ondersteunen en bereid zijn om mee te
helpen via overleg en informatieverspreiding.
De kustprovincies in Nederland zullen worden betrokken via het RSD (Rijn‐Schelde‐Delta) – netwerk.

1.11 Horizontale principes
Hoe zal het project de horizontale thema’s behandelen zoals duurzame ontwikkeling en gelijke kansen?

1.11.1 Duurzame ontwikkeling

Het principe van duurzaamheid vormt de basis van het C‐SCOPE‐ projectvoorstel. Het principe van duurzame
ontwikkeling is nergens belangrijker dan aan de kust en in de mariene omgeving, met name vooral omwille van de
kust‐ en klimaatverandering.
Het C‐SCOPE‐project zal het ruimere principe van duurzame ontwikkeling onderschrijven door:
* het genereren van relevante en accurate informatie en kennis ter ondersteuning van de acties in kustzones.
* het aanwijzen van obstakels voor duurzaamheid via dialoog met wetenschappers, praktijkdeskundigen,
beleidsmakers en het volledige bereik van belanghebbenden in beide partnerlanden.
* het verschaffen van informatie via casestudy’s om tendensen te kunnen herkennen en veerkracht te verzekeren
in de kustbeheersystemen, om zowel de economische duurzaamheid als de duurzaamheid voor het milieu te
ondersteunen.
* het ontwikkelen en aanwenden van de beste technologie die beschikbaar is als grondslag van duurzaam
kustbeheer.
* het gebruiken van geactualiseerde indicatoren om de praktische voortgang te meten inzake het bereiken van
duurzame kustbeheerdoelstellingen.
Het C‐SCOPE‐voorstel is bijgevolg geheel in overeenstemming met het horizontale principe van duurzame
ontwikkeling zoals werd uitgezet in het ‘2 Zeeën Operationele Programma’. De C‐SCOPE‐partners hebben zorgvuldig
rekening gehouden met de EU ‘Strategie voor duurzame ontwikkeling’ en als dusdanig het voorstel geëvalueerd, en
bevestigen dat geen negatieve impact gepaard zal gaan met onderhavig project.
Elk van de partnerorganisaties hebben reeds strategieën van duurzame ontwikkeling in voege en hierdoor is het
concept stevig ingebed in hun huidige werkmethodes en globale benaderingswijzen.
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De C‐SCOPE‐resultaten en output zullen een substantieel, positief en meetbaar voordeel opleveren voor de
duurzame ontwikkeling aan de kust en voor het mariene milieu door het voorzien van zowel het planningskader als
de instrumenten om de succesvolle implementatie te verzekeren in de kustgebieden van Europa. Mariene planning
zal worden gerealiseerd via de presentatie van casestudies op verschillend schaalniveau. Verder zullen ook via de
ontwikkeling en verbetering van kustindicatoren, het succes van GBKG en een daadwerkelijk geïntegreerde
benadering van land‐ en zeebeheer vlot meetbaar zijn.
1.11.2 Gelijke Kansen

In overeenstemming met de Belgische wetgeving en die van het Verenigd Koninkrijk zijn zowel de Dorset County
Council als de Provincie West‐Vlaanderen geëngageerd voor de gelijkheid van kansen in hun tewerkstellingsbeleid
en –praktijk. Zij erkennen dat het verzekeren van de gelijkheid van kansen een gegeven van goed management is,
dat hun personeel ertoe in staat stelt te werken in een omgeving die ertoe aanzet om het beste te bereiken inzake
dienstverlening. Het doel is gelijke kansen te promoten, zodanig dat geen enkele werknemer of potentiële
werknemer zal worden onderworpen aan onwettelijke of oneerlijke discriminatie op grond van zijn of haar geslacht,
leeftijd, burgerlijke status, huidskleur, ras, nationaliteit of andere etnische of nationale oorsprong, geloof, handicap,
seksualiteit, criminele voorgeschiedenis, lidmaatschap of geen lidmaatschap van een vakorganisatie, of zijn of haar
politieke standpunten. De projectpartners zullen trachten te verzekeren dat geen enkele sollicitant voor
tewerkstelling wordt achteruitgesteld door condities of vereisten die niet gerechtvaardigd kunnen worden.
Binnen de algehele context van aanstelling op basis van merites, zullen de partners een gebalanceerde
samenstelling van hun personeelsbestand nastreven. De projectcoördinator voor C‐SCOPE is vrouwelijk en
momenteel is ook de volledige staf van het Belgische Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer vrouwelijk.
In overeenstemming met het engagement voor het promoten van gelijke kansen zal de Dorset County Council er
blijven over waken dat zijn beleid, procedures, documentatie en praktijk de gelijkheid van kansen waarborgen voor
alle personeelsleden.
Met betrekking tot de ontwikkeling van de projectwebsites, zullen beide partners versie 1 van de
toegangsrichtlijnen betreffende webinhoud naleven, in overeenstemming als niveau AA.
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Onderdeel 2
1.
2.

Programma-indicatoren
Projectfondsen

In dit onderdeel wordt u gevraagd om de indicatoren en de financiële details in te vullen. Om dit eenvoudiger
te maken, hebben we een spreadsheet in Excel voorzien. U dient een indicatortabel in te vullen, die aantoont
hoe uw project zal bijdragen tot de indicatoren van het Operationele Programma.
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Onderdeel 3
1. Bevestiging, officiële verklaring, handtekening

Denk eraan dat zowel de Word- (Onderdeel 1) en Excel-bestanden (Onderdelen 1.7, 2.1 en 2.2) als de
bijlagen integraal deel uitmaken van het aanvraagformulier.

Door het aanvraagformulier te ondertekenen, bevestigt de hoofdpartner,
3.1 dat hij de verantwoordelijkheid van het project op zich zal nemen en als enige contactpersoon zal optreden voor
het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat / Beheersautoriteit, vanaf de beoordeling tot de inspectie.
3.2 dat de projecten, indien goedgekeurd en mede gefinancierd door het EFRO, geen steun krijgen noch zullen
krijgen krijgen uit een ander Communautair financieël instrument.
3.3 dat alle partners uit het aanvraagformulier zich engageren om mee te werken aan de projectactiviteiten. Dit
engagement staat vermeld in ondertekende “letters of support” voor iedere partner. De collectieve financiële en
wettelijke verplichtingen van de projectpartners worden beschreven in een Partnerschapovereenkomst.
Ondertekende en afgestempelde “Letters of Support” worden aan dit aanvraagformulier toegevoegd.
3.4 dat de projecten niet strijdig zijn met de Europese en nationale wetgeving, voornamelijk de richtlijnen inzake de
eligibele uitgaven van de structuurfondsen, het concurrentiebeleid, staatsteun, milieu effecten beoordeling en
gelijke kansen en alle andere horizontale EU-beleidslijnen.
3.5 dat men voldoende publiciteit zal maken voor de implementatie van dit project, gefinancierd door de EU en
conform Verordering (EG) Nr. 1828/2006 van de Commissie en Beschikking 94/342/EG van de Commissie om de
aandacht te trekken van potentiële begunstigden van EU steun en om het bewustzijn van het publiek te vergroten
inzake de rol van de EU in de financiering van het project.

3.6 Handtekening en stempel van de hoofdpartner
Handtekening van de hoofdpartner

Stempel van de hoofdpartner

Naam en functie binnen de organisatie van de
hoofdpartner
Datum en plaats
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2.

Bijkomende informatie

3.7 Bijkomende informatie
Wenst u ons nog bijkomende informatie te verstrekken, die niet behandeld werd in het aanvraagformulier?

Het C‐SCOPE‐ partnerschap is ervan overtuigd dat zij krachtig kan optreden door haar vele contacten en netwerking
in de kustzone, van de internationale tot de plaatselijke niveaus. En dit niet enkel in België, het Verenigd Koninkrijk
en Frankrijk, maar ook door een beroep te doen op zijn uitgebreide contacten opgebouwd tijdens eerdere EU‐
projecten, en zijn betrokkenheid in Europese en nationale netwerken en groepen. Tevens zal de belangstelling en
ondersteuning vanwege de aangrenzende Franse kustlijn toelaten aan de resultaten een maximale waarde toe te
kennen binnen de Regionale Zee van het Kanaal/La Manche.
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CHECKLIST
Controlelijst
De hoofdpartner moet ervoor zorgen dat:
Een ondertekende, originele papieren versie en 2 papieren kopieën van het ingevulde
aanvraagformulier (word- en Excel-bestanden, plus toegestane Bijlagen) tijdig ingediend worden. Zorg
hierbij voor een ringmap, aangezien men dat eenvoudiger kan kopiëren.

De originele papieren versie van het aanvraagformulier ondertekend en afgestempeld wordt door de
hoofdpartner.

Een elektronische versie van het aanvraagformulier (word- en Excel-bestanden, plus Bijlagen) tijdig
ingediend wordt via e-mail op firstcall@interreg4a-2mers.eu.

De elektronische en papieren versies van de aanvraag identiek zijn.

De originele, ondertekende papieren versie en de kopieën van het aanvraagformulier samen in een
pakket ingediend worden via post bij het Secretariaat, en dit voor 19u van de laatste oproepdag.

Alle partners, die het project helpen implementeren of financieel steunen, vermeld staan in het
aanvraagformulier.

Onderstaande bijlagen compleet zijn, inclusief een afgedrukte versie van het aanvraagformulier:
Bijlage I

Originele, ondertekende “Letters of Support” voor iedere partner die het project steunt

Bijlage II

Bankgaranties 1

Andere documenten dan de officieel vereiste, voornoemde bijlagen zullen NIET in aanmerking worden genomen bij
de beoordeling van het project en zullen terugbezorgd worden aan de hoofdpartner.

Hoofdpartners dienen een document te verschaffen dat voldoende garanties biedt ten aanzien van het gevraagde EFRO
bedrag . De solvabiliteit van openbare instellingen wordt aangenomen. Het verschaffen van een bankgarantie geldt voor
partners die een private instelling zijn (micro, kleine en middelgrote ondernemingen) en vzw’s.
1
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