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Hoe dien ik project in bij INTERREG 
North Sea Region?
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Tips en Tricks

• Wees je ervan bewust wie je projectvoorstel leest
• Vermijd jargon en afkortingen
• Identificeer jouw USP
• Waarom is er een nood aan jouw project?
• Hoe verschilt het van huidige praktijken?
• Waarom is er een nood aan transnationale samenwerking?
• Wat is de rol/meerwaarde van elke partner?
• Denk na over je communicatie & doelgroepen
• Hoe zorg je ervoor dat het project na afloop een impact heeft?
• Wees beknopt

Bijkomende tips in 
de ‘guidance note’ 
voor oproep 1
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Indienen van een projectvoorstel

- Indienen via het online monitoring systeem
- Video beschikbaar invullen van een expression of interest en full application

https://northsearegion.eu/future-programme/resources/apply-online-video-
tutorials/

- Sjablonen van aanmeldingsformulieren en assessment 
criteria (fact sheet 18) staan online
- https://northsearegion.eu/future-programme/resources/key-documents/

https://northsearegion.eu/future-programme/resources/apply-online-video-tutorials/
https://northsearegion.eu/future-programme/resources/key-documents/
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Intervention logic

Prioriteit

Specifieke doelstelling

Algemene doelstelling project

Doelstelling werkpakket Doelstelling werkpakketDoelstelling werkpakket
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Intervention logic

WerkpakketWerkpakketWerkpakket

Activiteiten Activiteiten Activiteiten

Deliverables DeliverablesDeliverables

Output Output Output

RESULTATEN
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Intervention logic

Geen werkpakket projectmanagement
Geen werkpakket communicatie

Wel vragen hierover verwerkt in het aanmeldingsformulier
Wel per werkpakket één of meerdere doelstellingen voor communicatie
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Intervention logic

• Pilootacties, gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd in projecten

- ‘pilootactie’ = praktisch, test of demonstreert een nieuwe oplossing
- ‘oplossing’ = een procedure, een tool, een product,…
- ‘nieuw’ = is nieuw of in een nieuwe context gebruikt

• Strategieën en actieplannen, gezamenlijk ontwikkeld

- ‘strategie’ = geeft algemene richting om een bepaald doel te bereiken
- ‘actieplan’ = gedetailleerd plan met acties om één of meerdere doelen uit de strategie te bereiken

• Projectpartners
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Indienen Expression of interest

• Stap 1 van het indieningsproces is een Expression of Interest en bestaat uit 
12 secties:

- Identification
- Summary
- Partners
- Partnership description
- Objective
- Spotlight themes
- Workplan
- Results
- Durability
- Budget
- Funding
- Spending plan
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Indienen Expression of interest

• Identification : 
- Naam van het project
- Acroniem
- Start en einddatum
- Prioriteit en specifieke doelstelling

• Summary : beknopte samenvatting die begrijpelijk is voor leken

• Partners : alle nuttige info over alle partners en sub-partners en tevens de 
meerwaarde voor de deelname van de partners
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Indienen Expression of interest

• Partnership description: structuur van het partnerschap en waarom 
partners nodig zijn om project uit te voeren

• Objective : 
- Wat wil je bereiken op het einde van het project
- Zorg ervoor dat dit realistisch en haalbaar is
- Geef aan welke voordelen het project zal realiseren en waar

• Spotlight themes : 
- Digitalisering
- Rurale-urbane linken
- Sterktes en uitdagingen voor North Sea Basin (mariene en maritieme)
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Indienen Expression of interest

• Workplan:
- Onderverdeeld in workpackages met titel, doelstelling en communicatieacties en hoeveel 

investeringen
- Elke workpackage is dan onverdeeld in activiteiten voor elke activiteit wordt ook een deliverable 

gevraagd. 
- Per workpackage wordt ook gevraagd naar de outputs zoals bijvoorbeeld een pilootactie

• Results : zoals bijvoorbeeld oplossingen die werden opgepakt of 
opgeschaald door organisaties.

• Durability : langetermijn effect
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Indienen Expression of interest

• Budget : indicatief budget per kostenpost en partner (geen gedetailleerd 
budget wel in de Full Application

• Funding: onderverdeling van de financiering privé en/of publiek

• Spending plan : verdeling per jaar per partner
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Indienen Full Application

• Stap 2 van het indieningsproces is een Full Application en bestaat uit 15 
secties:

- Identification
- Summary
- Partners
- Objective
- Spotlight themes
- Relevance & context
- Workplan

- Results
- Project management
- Horizontal principles
- Long term plans
- Budget
- Funding
- Spending plan
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Indienen Full Application

• Partners : vergeet hier zeker geen contactpersoon toe te voegen want deze 
krijgt leesrechten in het on-line systeem

• Relevance and context:
- Nood voor het project
- De doelgroepen moeten hier ook worden toegevoegd
- Kiezen uit een lijst strategieën of andere toevoegen en aangeven hoe met zal bijdragen tot deze 

strategie
- Synergies : synergiën met vroegere projecten

• Partnerschap : bij de individuele partners gaf je reeds aan wat hun 
individuele meerwaarde is. In deze sectie leg je uit hoe het partnerschap 
het project zal realiseren, de taakverdeling tussen partners
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Indienen Full Application

• Workplan : idem EOI 
• Results : idem EOI
• Project management : Hoe zal het project gecoördineerd worden

- Maatregelen om de kwaliteit van het project te garanderen : aanpak, proces wie doet wat, 
projectevaluatie

- Aanpak voor communicatie
- Financieel beheer en verslaggeving

• Horizontal principles: 
- Duurzame ontwikkeling
- Gelijke kansen en non-discriminatie
- Gelijkheid man-vrouw
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Indienen Full Application

• Long-term plans: 
- Ownership
- Durability
- Transferability

• Budget : opnieuw per kostenpost en partner (bekijk zeker elke factsheet
per categorie en bij full application kan je ook aangeven of je preparation
costs aanvraagt wat ervoor zorgt dat er op het budget van de lead 
applicant een lump sum komt van 40 000 €

• Funding en spending plan : idem EOI
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