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Kleinschalige fondsen: 
 
Scheldemondfonds 
LES-fonds 
Fonds van het Comité van het Kanaal aan de Noordzee 

 
 



08 juni 2021 

Euregio Scheldemond 

Samenwerkingsverband tussen de 

provincies Oost-Vlaanderen, 

West-Vlaanderen en Zeeland en 

de daarbinnen gelegen 

gemeenten 
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Euregio Scheldemond 

Stimuleren en faciliteren van 

grensoverschrijdende of grenzeloze 

samenwerking. 

 

Grensvisie “Grenswerk”: 
https://www.euregioscheldemond.be/publica

ties/ 

 

Kleinschalige projecten 

 
 

https://www.euregioscheldemond.be/publicaties/
https://www.euregioscheldemond.be/publicaties/
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Scheldemondfonds – wat? 

• Fonds voor kleinschalige 
projecten 

• Drie provincies leggen 
jaarlijks 75.000 euro 
samen 

• 100% financiering 
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Scheldemondfonds – enkele voorbeelden 

De dodendraad leeft! 
Er werd beroep gedaan op het Scheldemondfonds om 

langs de Vlaams-Zeeuwse grens een krokuslint van 

witte krokussen aan te planten die de oorspronkelijke 

loop van de Dodendraad volgt. Voor de realisatie van 

de plannen werd samengewerkt met Vlaamse en 

Nederlandse grensgemeenten, basisscholen, 

heemkundige kringen, erfgoedcellen, grensbewoners 

en andere geïnteresseerden. Er werden ook 

informatieborden geplaatst met een woordje uitleg en 

gastlessen gegeven op de scholen. 
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Scheldemondfonds – enkele voorbeelden 

Grenzeloze foodregio 
Tijdens een 8-tal foodfestivals werd lokaal geproduceerd 

voedsel binnen de regio Brugge, Sluis en Meetjesland 

uitgewisseld en werden er linken gelegd tussen 

producenten, telers en kwekers enerzijds en de 

detailhandel anderzijds. De productie van eerlijk voedsel 

en zijn herkomst werd er bij het brede publiek, 

gepromoot tijdens show-cookings en demo’s. Tijdens de 

festivals werden netwerkmomenten georganiseerd 

tussen chefs en producenten.  
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Scheldemondfonds – enkele voorbeelden 

Samenvoeging 
brandweerposten 
De brandweerposten van Kieldrecht (B) en Nieuw-

Namen (Nl) werden samengevoegd tot één gezamenlijke 

brandweerpost op Belgisch grondgebied waarbij alle 

brandweervrijwilligers in dienst traden van de Gemeente 

Beveren. De samengevoegde brandweerpost kan als 

Snelst Adequate Hulpverleníngseenheid (SAH) ingezet 

worden op Nederlands grondgebied. Vooraf aan de 

daadwerkelijke samenvoeging werden de nodige acties 

ondernomen op het gebied van bijscholing, analyse 

grensarbeiderschap, indiensttreding bij Brandweer 

Beveren en het implementeren van 

alarmeringsprocedures.  
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Scheldemondfonds – aan de slag 

https://www.euregioscheldemond.be/scheldemondfonds/  

SUCCES! 

Contact: 

Euregio Scheldemond 

Els Piqueur 

els.piqueur@oost-vlaanderen.be 

+32 (0)477 34 75 78 

https://www.euregioscheldemond.be/scheldemondfonds/
mailto:els.piqueur@oost-vlaanderen.be
mailto:els.piqueur@oost-vlaanderen.be
mailto:els.piqueur@oost-vlaanderen.be
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LES-fonds 

1. Wat?  

2. Voor wie?  

3. Hoe?  

4. Inspiratie: voorbeelden en promofilmpje 



08 juni 2021 

1. LES-fonds: wat?  

1. 1 Project Lerende Euregio Scheldemond (LES) 

 

- Interreg Vlaanderen-Nederland 

- 1 juni 2019 tem 30 november 2022 

- 15 partners binnen Provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Zeeland + Rotterdam 

- Doelstelling: betere afstemming en een nauwere samenwerking 
tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, o.a. via werkplekleren  
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1. LES-fonds: wat?  

1. 2 LES-fonds 

 

- Subsidiepotje binnen LES 

- doelstellingen: 

• grensoverschrijdende arbeidsmarkt en -mobiliteit te bevorderen / 
grensoverschrijdende samenwerking  

• blik verruimen en hele grensregio als mogelijk werk- en opleidingsveld gaan zien 

• concrete, laagdrempelige kennismakings-en kennisuitwisselingsmomenten  
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2. LES-fonds: Voor wie?  

2.1 Doelgroep: 

 

- Scholen 

- Overheden 

- Instellingen 

- Bedrijven 

 

Minstens 1 partner aan elke zijde van de grens 
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2. LES-fonds: Voor wie?  

2.2 Geografische afbakening 

 

Volledige programmagebied 

+ Zuid-Holland 
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3. LES-fonds: Hoe? De procedure 

Laagdrempelig: Jij bedenkt een actie...wij denken mee. 

Geen systeem met calls. 

 

• Contact met projectcoördinator: 

tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be 

• Eerste aftoetsing 

• Eventueel contact leggen met mogelijke partners 

 

 

 

mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
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3.1 Aanvraagprocedure 

 

Aanvraagformulier rekening houdend met aantal aanvraagcriteria: 

1. Aanvragers van de actie moeten rechtspersoonlijkheid hebben 

2. Programmagebied + Zuid-Holland 

3. Grensoverschrijdend 

4. Arbeidsmobiliteit bevorderen en/of aansluiting vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

5. Realistische timing 

6. Budget in verhouding tot de acties (first come first served) 

 

 

 

3. LES-fonds: Hoe? De procedure 
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3.2 Beslissingsprocedure 

 
- Interne commissie 

- Stuurgroep LES 

- Staatssteuntoets Interreg 

 

 

 

 

3. LES-fonds: Hoe? De procedure 
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3.3 Uitvoering 
 

- Voorbereiding en uitvoering van de actie in overleg met de projectcoördinator 

- Volledige financiële afwikkeling door Provincie Oost-Vlaanderen 

- Aanvragen tot 15 augustus 2022 

- Acties moeten uitgevoerd zijn voor 31 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

3. LES-fonds: Hoe? De procedure 
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3.4 Rapportage 
 

- Sjabloon voor eindrapportage 

- 1 maand na datum 

- 3 foto’s 

 

 

3. LES-fonds: Hoe? De procedure 
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• Scholen aan weerszijde van de grens doen samen aan curriculumontwikkeling 

• Promotie van opleidingskansen in de grensstreek 

• Promotie van de kansen op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de grensstreek 

• Grensoverschrijdende stages bevorderen en faciliteren 

• Opzetten van netwerken tussen scholen en bedrijven aan weerszijden van de grens 

• Grensoverschrijdende kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

• Grensoverschrijdende benutting van onderwijsfaciliteiten. 

• Bezoeken van inspirerende leeromgevingen aan de andere kant van de grens 

• Grensoverschrijdend uitvoeren van bedrijfsopdrachten door studenten 

• Grensoverschrijdend vertalen van competenties 

• …  
 

 

4. LES-fonds: Inspiratie 



08 juni 2021 

LES-fonds: promofilmpje 

 

4. LES-fonds: Inspiratie 
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Website: https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu 

 

Contactpersoon (projectcoördinator): tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be 

 

LES-fonds: Interesse? 

https://www.lerendeeuregioscheldemond.eu/
mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
mailto:tineke.van.de.walle@oost-vlaanderen.be
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee 
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee 

Een soepele en multilaterale vorm van samenwerking 
tussen de gebieden grenzend aan de Kanaalzone van de 
Noordzee, gelanceerd op 5 februari 2020 in Arras (FR): 

 

• België: Provincies West- en Oost-Vlaanderen 

• Frankrijk: Départementen Nord en Pas-de-Calais, 
Région Hauts-de-France (waarnemend) 

• Nederland: Provincies Zeeland en Zuid-Holland (in 
2022) 

• Verenigd Koninkrijk: Kent County Council en 
Essex County Council (in 2022) 
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee 
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee: 

Doelstellingen 
 

- Banden behouden en versterken na het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit Europese Unie 

- Uitdagingen en kansen identificeren in de nieuwe relatie 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie 

- Concrete projecten faciliteren en realiseren 

- Bestaande grensoverschrijdende administratieve structuren 
niet dupliceren. 
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee: 

Instrumenten :  
 

- Netwerk van contactpunten: expertise in het gebied 
over samenwerkingsthema’s, voortbouwen op 
bestaande grensoverschrijdende netwerken 

- Grensoverschrijdende werkgroepen (top-down) 

- Initiatief voor kleinschalige projecten (bottom-up) 
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Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee: 

 

Initiatief voor kleinschalige initiatieven: 

 

1. Krachtlijnen initiatief 

2. Een initiatief, geen gemeenschappelijk fonds 

3. Algemene flow project 
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Voor wie? 

Elke organisatie met 
rechtspersoonlijkheid. 

 

Samenwerking tussen organisaties 
uit ten minste twee landen van de 
Straits. 

 

 

 

Welke thema’s? 

In lijn met de prioritaire thema’s 
uit de strategie: 

 

• Economische ontwikkeling 

• Klimaat 

• Ondersteuning van jongeren 

• Versterking van de banden met 
het VK  

• Post-COVID relance 

 

 

 

Grensoverschrijdende samenwerking 

staat hierbij centraal. 

 

 

 

Krachtlijnen 
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Eén initiatief, geen gemeenschappelijk fonds 

- Gezamenlijke projectaanvraag (projectfiche/ kostenplan-

budget) in de taal van de indieners maar geen gezamenlijk 

fonds 

- Budget: 30 000 EUR per deelnemende regio  

- Elke regio staat in voor de ondersteuning van de partners uit 

haar eigen regio 

- Geen cofinanciering noodzakelijk, 100% financiering, geen 

maximum  
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Flow project 

Executive Committee 

3 vergaderingen per 

jaar, dossier klaar 1 

maand vooraf 

Eindrapport, geen 

controle op financiële 

bewijsstukken 

 

Uitbetaling op basis 

van realisatiebewijzen 
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Vragen? 

Julio Delva 

Julio.delva@oost-vlaanderen.be 

09 267 8722 
 

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/comite-van-de-
kanaalzone-aan-de-noordzee.html 

 

 

mailto:Julio.delva@oost-vlaanderen.be
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