UW INBRENG BIJ HET
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1

2

Inhoudsopgave
1

Inleiding .............................................................................................................................................................................................. 5

2 Het Vlaams UNESCO Trustfonds ter ondersteuning van de activiteiten van de UNESCO op het
domein van de Wetenschappen (‘FUST’) 2019-2023 ......................................................................................................... 7
2.1

Doelstellingen van het FUST ...................................................................................................................................... 7

2.1.1 Opzet................................................................................................................................................................................... 7
2.1.2 Specifieke accenten voor FUST V 2019-2023 .............................................................................................. 8
2.2 Criteria voor projecten .................................................................................................................................................. 9
3

Advisering en beoordeling van de projectvoorstellen in Vlaanderen ....................................................... 10
3.1

Kalender ................................................................................................................................................................................ 10

3.2 Groepen van betrokkenen .......................................................................................................................................... 11
4

Organisatie van betrokkenheid bij FUST projecten ............................................................................................. 14
4.1

Op het niveau van de adviesgroepen ................................................................................................................ 14

4.2 Op het niveau van projectactiviteiten .............................................................................................................. 14
4.2.1 Structurele betrokkenheid................................................................................................................................... 14
4.2.2 Occasionele betrokkenheid................................................................................................................................. 14
Bijlage 1: Lijst van ontvangen projectvoorstellen ............................................................................................................ 16

3

4

1 Inleiding
Deze nota geeft toelichting bij het proces van evaluatie en advisering in de aanloop tot de beslissing van
de Vlaamse regering over nieuwe te financieren UNESCO projecten.
Binnen de VN neemt UNESCO een unieke plaats in. Het brede publiek kent deze organisatie vooral van het
label ‘werelderfgoed’, maar ze doet zoveel meer dan dat. UNESCO sluit met zijn bevoegdheden cultuur,
onderwijs, wetenschappen, media en communicatie heel sterk aan bij het bevoegdheidsdomein van
gewesten en gemeenschappen.
UNESCO was één van de eerste internationale organisaties waarmee Vlaanderen structureel ging
samenwerken nadat het met de staatshervorming van 1993 bevoegdheden kreeg op internationaal vlak.
Vlaamse experten nemen actief deel aan diverse UNESCO programma’s. Er is een Vlaamse UNESCO Commissie
die zorgt voor een dynamische relatie met de actoren in de samenleving in Vlaanderen.
Vlaanderen steunt daarenboven sinds 1999, dit jaar reeds twintig jaar, de werking van de UNESCO in het
domein van de wetenschappen. Daartoe is een specifiek partnerschap in voege waarbij Vlaanderen concrete
projecten financieel steunt. Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid
zorgt voor de Vlaamse opvolging van dit samenwerkingsmechanisme, dat de vorm aanneemt van een
‘trustfonds’.
Het “Vlaams UNESCO Trustfonds ter ondersteuning van de activiteiten van de UNESCO op het domein van
de Wetenschappen”, ook wel ‘FUST’ genoemd, heeft in de afgelopen twintig jaren voor meer dan 30 miljoen
dollar aan middelen geïnjecteerd in projecten van:
-

de Intergovernmentele Oceanografische Commissie (IOC), die overigens ook een vestiging heeft in
Vlaanderen, namelijk in Oostende (www.iode.org) ;
Het hoofdprogramma II Natuurwetenschappen, waarbinnen:
• het internationaal hydrologisch programma (IHP),
• het ‘Mens en Biosfeer’ programma (MAB),
• het programma aardwetenschappen.

De Vlaamse regering hernieuwde het FUST akkoord voor een nieuwe periode van vijf jaar in mei 2019 (voor
de periode tot 31 december 2023).
De beide partijen (Vlaamse overheid en UNESCO) zoeken constant naar mogelijkheden om het partnerschap
te verdiepen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het verder optimaliseren, waar mogelijk, van de Vlaamse
wetenschappelijke betrokkenheid bij de selectie en uitvoering van nieuwe te financieren projecten.
Deze procesnota geeft toelichting bij het FUST en bij de voornemens van het Vlaams Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie (EWI) om deze betrokkenheid verder concreet gestalte te geven. Ze ondersteunt
het traject dat voorafgaat aan de beslissing van de Vlaamse regering over de selectie en financiering van
nieuwe FUST projecten.
U bent welkom om mee advies uit te brengen en mogelijke wetenschappelijke samenwerking mee vorm te
geven!
Johan Hanssens
Secretaris-generaal
Online achtergrond: https://ewi-vlaanderen.be/wat-doet-ewi/excellerend-onderzoek/internationalesamenwerking/unesco-trustfonds
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BENT U WETENSCHAPPER ACTIEF AAN EEN VLAAMSE
ONDERZOEKSINSTELLING?
BENT U GEÏNTERESSEERD DOOR DE MOGELIJKHEDEN VAN UNESCO
PROJECTEN IN FUST VERBAND?
BENT U GEÏNTERESSEERD OM EEN ADVIES UIT TE BRENGEN OVER
EEN PROJECTVOORSTEL UIT UW DOMEIN?
MAAK U BEKEND BIJ HET DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP
EN INNOVATIE!
 Contacteer hiervoor Gert Verreet via www.ewi-vlaanderen.be/FUST
U WORDT DAN GECONTACTEERD.
DANK U!
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2 Het Vlaams UNESCO Trustfonds ter
ondersteuning van de activiteiten van de
UNESCO op het domein van de
Wetenschappen (‘FUST’) 2019-2023
2.1
2.1.1

Doelstellingen van het FUST
Opzet

De Vlaamse overheid heeft, binnen een kaderakkoord dat laatst hernieuwd werd op 24 januari 2014, reeds
sinds 1999 een vruchtbare samenwerking met de UNESCO op het specifieke domein van de wetenschappen.
Sinds 1999 werd die overeenkomst, het ‘FUST’, al herhaald hernieuwd: in 2003, 2008, 2014 en recent op 29
mei 2019. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 januari 2019 tot 31 december 2023 (vijf jaar).
De doelstellingen van het FUST Akkoord ondersteunen de doelstellingen van de UNESCO om bij te dragen
tot vrede en veiligheid door het aanmoedigen van samenwerking tussen de naties op het gebied van
onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie. Specifiek voor FUST wordt daarbij ingezet op de lopende
programma’s van:
-

de Intergovernmentele Oceanografische Commissie (IOC)
Het hoofdprogramma II Natuurwetenschappen, waarbinnen:
• het internationaal hydrologisch programma (IHP),
• het ‘Mens en Biosfeer’ programma (MAB),
• het internationale programma van de aardwetenschappen en de geoparken (IGGP).

In de toepassing van het FUST akkoord zal bijzondere aandacht geschonken worden aan de Strategische
Doelstellingen 41 , 52 en 63 van UNESCO’s “Medium Term Strategy” (37 C/4, 2014-2021), met inbegrip van de
sociale aspecten van deze activiteiten.
Als één van de stabiele donorprogramma’s van UNESCO heeft FUST een belangrijke rol gespeeld om in de
verschillende programma’s de nieuwe initiatieven te ondersteunen. De samenwerking met Vlaanderen wordt
door UNESCO regelmatig als een ‘best practice’ bestempeld. Bij de IOC ondersteunt FUST de uitrol van de
capacity development strategie. Bij de IOC is FUST, op het centrale niveau, een belangrijk onderdeel van de
steun die Vlaanderen geeft (naast de steun aan het IODE Project Office in Oostende). Vlaanderen is daardoor
één van de centrale donoren van de IOC.
Het Trustfonds kan uitsluitend de volgende activiteiten financieren:
- in gemeenschappelijk overleg geselecteerde wetenschappelijke projecten;
- de inschakeling van experten voor het uitwerken en/of opvolgen van speciale programma’s;

1

Versterking van wetenschap, technologie en innovatie systemen en beleid – nationaal, regionaal en op wereldvlak

2 Ondersteunen van internationale wetenschappelijke samenwerking inzake uitdagingen die cruciaal zijn voor
duurzame ontwikkeling.
3 Inclusieve

sociale ontwikkeling ondersteunen, en zorgen voor een interculturele dialoog die toenadering van culturen
bewerkstelligt en ethische principes bevordert.
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- het stimuleren van de inbedding van Vlaamse expertise in de UNESCO-organen onder de vorm van
kortetermijndetachering, hetzij in het hoofdkwartier te Parijs, hetzij in één van UNESCO’s regionale kantoren;
- het toekennen van een onderzoekstoelage aan de in Vlaanderen opgeleide (buitenlandse) wetenschappers,
waarmee ze bij het terugkeren naar hun instelling een lokaal onderzoeksproject (gekoppeld aan een Trustfondsproject) kunnen opstarten.

In deze nota gaat het enkel over de eerste categorie activiteiten, de “in gemeenschappelijk overleg
geselecteerde wetenschappelijke projecten”. Om deze selectie te maken dienen we gepaste criteria te
hanteren (zie 2.2).

2.1.2

Specifieke accenten voor FUST V 20192019-2023

Op verzoek van de Vlaamse overheid heeft het FUST Stuurcomité op haar vergadering van 17 juni 2019
richtsnoeren opgesteld, die verenigbaar zijn met de bestaande Unesco-praktijk en -procedures, en die voor
de oproep voor projectvoorstellen uitgegeven werd. Deze richtsnoeren behandelen – en vestigen de
aandacht van mogelijke indieners op het belang van – de volgende items in projectvoorstellen:
- de behoefte aan duidelijke projectinterventielogica's en KPI's, en versterking van de capaciteiten om
resultaten te meten (niet alleen outputs);
- de overweging van de opname van een meer divers aantal belanghebbenden (bijvoorbeeld de particuliere
sector) in adviesgroepen op projectniveau;
- de noodzaak om een projectadviesgroep in te stellen voor elk FUST-project waaraan FUST een budget
heeft toegewezen dat gelijk is aan of hoger is dan 500.000 USD;
- de mogelijkheid voor intensivering van de wetenschappelijke samenwerking tussen Vlaanderen en de
begunstigde landen;
- de vereisten met betrekking tot project-cofinanciering door derden (in geld en / of in natura), die duidt
op de verbintenis van andere partijen om steun te verlenen aan een projectvoorstel, met inbegrip van de
begunstigden en andere projectpartners (zie ook artikel 6(2));
- de mogelijkheid voor projectresultatenvalorisatie (wetenschappelijk, sociaal, economisch) tussen partners
en andere betrokkenen, inclusief de betrokkenheid van Vlaamse partners waar dit gepast is;
- de mogelijke samenhang met grote internationale (wetenschappelijke) initiatieven zoals:
o het VN-decennium van oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling (2021-2030) (IOC),
o het internationale decennium voor actie 2018-2028, "Water voor duurzame ontwikkeling" (IHP),
o Aichi biodiversiteitsdoelen 2020, en het wereldwijde biodiversiteitskader na 2020 als het gaat
om de activiteiten van UNESCO;
- de mogelijkheid voor koppelingen met andere UNESCO-programma's;
- de mogelijkheid voor opname van innovatieve benaderingen ter bevordering van open wetenschap en
betrokkenheid van burgers en andere belanghebbenden ('burgerwetenschap').
De bovengenoemde facetten van de projectvoorstellen zullen specifiek getoetst worden bij de beoordeling.
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2.2

Criteria voor projecten

Buiten de hierboven vermelde aandachtspunten voor de nieuwe projectoproep zal het Stuurcomité
georiënteerd worden door de volgende criteria in het selectieproces:
-

-

-

Overeenstemming met thematische prioriteiten (vb. CD bij IOC);
Duurzaamheid en continuïteit van de resultaten en verwachte voordelen van het verspreiden
van die resultaten in de context van de duurzame ontwikkelingsdoelen, bvb. ‘communities of
practice’;
Het hefboomeffect van het project t.a.v. andere steunkanalen waarop UNESCO beroep kan
doen;
Relevantie en beschikbaarheid van wetenschappelijke ondersteuning door een bestaand
netwerk of samenwerking met Vlaamse instellingen, waarbij projectvoorstellen duidelijk de
ambitie vertolken op het vlak van de promotie van samenwerking tussen Vlaamse instellingen
en FUST begunstigden.
De voorkeur zal worden gegeven aan activiteiten die een waar en verdiept partnerschap
gestalte geven tussen UNESCO, Vlaamse instellingen en de begunstigde landen.

Er zijn twee aparte toetsingskanalen: (1) vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in het FUST
Stuurcomité (evaluatie); (2) onafhankelijke derden in Vlaanderen (wetenschappelijke belanghebbenden;
advies).
EVALUATIE - De vertegenwoordigers in het FUST Stuurcomité toetsen de projectvoorstellen op basis van
de bovenstaande overwegingen. Voorgenomen wordt om het gewicht van de diverse overwegingen als
volgt te leggen:
-

Algemene inhoudelijke merites en maturiteit van het projectvoorstel (20%)
FUST criteria (40%)
FUST aandachtspunten richtsnoeren (40%).

ADVIES - Het advies van de onafhankelijke derden wordt gesynthetiseerd aan de hand van:
-

Algemene commentaren, beoordeling en visie op de projectvoorstellen (35%)
Gedetecteerde opportuniteiten tot samenwerking (65%).

De evaluatie en het advies worden uiteindelijk door EWI samengebracht in een eindoordeel als basis voor
de beslissing van de Vlaamse regering inzake projectfinanciering.
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3 Advisering en beoordeling van de
projectvoorstellen in Vlaanderen
3.1

Kalender

UNESCO maakte op 25 september 2019 twaalf projectvoorstellen over aan het Departement Economie,
Wetenschap en Innovatie, met de vraag om ze te overwegen met het oog op financiering door het FUST.
Zie bijlage 1.
Na de voorbereidende stappen4 die leiden naar concrete projectvoorstellen van UNESCO komen de
Vlaamse overheid en de Vlaamse belanghebbenden aan zet:
- Stap 3:
3 het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) gaat via bevraging de
interesse na bij onderzoeksgroepen in de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen om
(rechtstreeks of zijdelings) aan een project deel te nemen. De hierboven vermelde netwerken
worden hierbij geconsulteerd en ingezet. Namen van geïnteresseerde wetenschappers worden aan
UNESCO gecommuniceerd, en er wordt nagegaan met welke middelen deze deelname kan
georganiseerd worden;
- Stap 4:
4 definitieve selectie door het beheerscomité van de voor financiering voorgestelde
activiteiten. UNESCO blijft verantwoordelijk voor de verdere detailuitwerking van de
projectvoorstellen, waarbij het beroep doet op de aangeboden expertise uit Vlaanderen;
- Stap 5:
5 in elk van de projecten is een engagement van UNESCO, de donorpartners en de
begunstigde buitenlandse partners opgenomen. De voor financiering voorgestelde activiteiten,
voor bedragen meer dan USD 50 000, worden ter goedkeuring aan de Vlaamse regering
voorgelegd.
De gehele vooropgestelde timing is als volgt:
Reeds aan gang volgens
afspraken met UNESCO
17 juni 2019
25 september 2019
Tot 8 november
2019 (SSTAP 3)

FUST Stuurcomité keurt richtsnoeren goed en start interne
projectoproep binnen de UNESCO.
UNESCO bezorgt het Departement EWI twaalf projectvoorstellen
EWI organiseert binnen Vlaanderen een consultatieronde (met de
relevante belanghebbenden en instellingen via de geschikte kanalen; het
Departement EWI zal dit ook in een open oproep aankondigen) over de
projectvoorstellen met het oog op het bekomen van advies dat bijdraagt
aan de evaluatie van de voorstellen t.o.v. de FUST criteria.
Tijdens dit proces onderhoudt het Departement EWI contacten met de
promotoren van de projectvoorstellen binnen UNESCO (bvb. Over
wetenschappelijke samenwerkingsmodaliteiten) en geeft feedback over

4

Binnen het Stuurcomité worden richtsnoeren opgesteld die de aandachtspunten waarop de projectvoorstellen zullen
worden geëvalueerd, toelichten (zie nieuwe Overeenkomst Artikel 5);
- Stap 1: UNESCO stelt een aantal projecten voor;
- Stap 2: het stuurcomité selecteert een aantal projectvoorstellen en baseert zich hierbij op de samenhang van de
acties met de prioriteiten van UNESCO, de duurzaamheid, continuïteit, alsook het multiplicator-effect van de acties, en
op de relevantie en potentiële beschikbaarheid van wetenschappelijke expertise bij een bestaand netwerk van
Vlaamse kennisinstellingen;
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(STAP
STAP 4)

november 2019
(STAP
STAP 5)
5
(STAP
STAP 6)
6

Vanaf 1 januari 2020

3.2

het proces en de bekomen bevindingen. Waar wenselijk kunnen de
UNESCO promotoren hun voorstel aanpassen rekening houdend met de
ontvangen feedback én alle relevante ontwikkelingen sinds het indienen
van het projectvoorstel.
Als er significante wijzigingen zijn in de projectvoorstellen kan het
nuttig zijn dat het FUST Stuurcomité de finale selectie van de
voorliggende projectvoorstellen herbevestigt (schriftelijke procedure).
De elementen van evaluatie en advies worden gebundeld in een
onderbouwde nota voor besluitvorming binnen de Vlaamse regering.
Departement EWI finaliseert het voorstel aan de Vlaamse regering voor
de goedkeuring van de nieuwe selectie projectvoorstellen voor
financiering door het FUST.
Goedkeuring door de Vlaamse regering van de projecten die door FUST
zullen worden gefinancierd.
UNESCO zet rekeningen op voor de nieuwe projecten en de promotoren
starten de uitvoering van hun project.

Groepen van betrokkenen

Diverse Vlaamse netwerken en organisaties werden in het verleden al bij FUST projecten, en de beoordeling
van projectvoorstellen, betrokken:
- de Vlaamse UNESCO Commissie bracht in 2016 advies uit over projectvoorstellen.
- voor de IOC projecten: het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) staat hierin rechtstreeks bij,
alsook haar Wetenschappelijke Kerngroep wordt geïnformeerd en geconsulteerd.
- voor de IHP projecten: een Vlaamse project officer bij UNESCO en het Belgisch comité voor dit
UNESCO Programma zorgt voor communicatie met de onderzoekers. Er worden ook rechtstreekse
contacten onderhouden met gekende geïnteresseerde professoren (UGent: UNESCO Leerstoel
Eremologie; andere universiteiten: professoren hydrologie aan de universiteiten, ...). VLAKWA en VITO
worden regelmatig geïnformeerd en geconsulteerd, beide namen ook al deel aan FUST
projectactiviteiten.
In de fase van de evaluatie van de nieuwe projectvoorstellen zullen bijkomend aan bovenstaande lijst ook
volgende organisaties worden geraadpleegd:
- In de mate dat zij dit wensen zal ook contact worden gelegd met promotoren van bestaande
internationale samenwerking van de universiteiten geïdentificeerd door VLIR-UOS en/of VLIR;
- voor de IOC projecten: het netwerk van de Blauwe Cluster;
- voor de MAB projecten: Plantentuin Meise, en, afhankelijk van het onderwerp, netwerken van
Vlaamse experten behorend tot het (inter-federaal) ‘Platform Biodiversiteit’.
De mate waarin een voorgesteld FUST project concrete opportuniteiten genereert voor wetenschappelijke
samenwerking, of andere vormen van Vlaamse kennisvalorisatie, is een belangrijk criterium bij de
beoordeling van nieuwe voorstellen.
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Concreet zullen, in functie van de vanwege UNESCO te ontvangen projectvoorstellen (eind september 2019)
de volgende belanghebbenden worden geconsulteerd:

Alle projectvoorstellen:
- Vlaamse UNESCO Commissie
- VLIR UOS
IOC projectvoorstellen:
- Wetenschappelijke commissie van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die reeds
betrokken waren bij door FUST gesteunde IOC projecten
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die bij de
online oproep in de herfst van 2019 hun interesse voor IOC kenbaar maakten aan het
Departement EWI
- De Blauwe Cluster vzw
IHP projectvoorstellen:
- Belgisch comité voor IHP
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die reeds
betrokken waren bij door FUST gesteunde IHP projecten
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die bij de
online oproep in de herfst van 2019 hun interesse voor IHP kenbaar maakten aan het
Departement EWI
MAB projectvoorstellen:
- Plantentuin Meise
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die reeds
betrokken waren bij MAB-gerelateerde internationale projecten
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die bij de
online oproep in de herfst van 2019 hun interesse voor MAB kenbaar maakten aan het
Departement EWI
- Mogelijke experten (/netwerken) geïdentificeerd door het Platform Biodiversiteit
IGGP projectvoorstellen:
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die bij de
online oproep in de herfst van 2019 hun interesse voor IGGP kenbaar maakten aan het
Departement EWI
- Vlaamse academici en wetenschappers van Vlaamse onderzoeksinstellingen die
werkzaam zijn i.v.m. geo-erfgoed (cf. Infodag Vlaamse UNESCO Commissie
13/12/2018)
Projectvoorstellen ‘te paard’ op meerdere programma’s:
- Bovenstaande mogelijke betrokkenen van de verschillende programma’s
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Elk van de betrokkenen die wenst een advies te geven, rekening houdend met de hiervoor vermelde
punten en criteria (2.1.2, 2.2), wordt gevraagd dit te formuleren in de volgende eenvoudige vorm:
MOGELIJKE STERKE PUNTEN VAN HET VOORSTEL
ZIJN M.I.:
M.I.:
- (vul in)

MOGELIJKE ZWAKKE PUNTEN VAN HET
VOORSTEL
VOORSTEL ZIJN M.I.:
M.I.:
- (vul in)

AANBEVELINGEN IVM MOGELIJKE OPPORTUNITEIT VOOR VLAAMSE BETROKKENHEID:
-

(vul in)

ALGEMEEN ADVIES OVER HET SELECTEREN EN FINANCIEREN VAN HET VOORSTEL:

JA: (tick box)
box)

☐

NEE: (tick box)
box)

☐
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4 Organisatie van betrokkenheid bij FUST
projecten
Hoewel het FUST trustfonds op zich géén rechtstreekse financiering aan Vlaamse belanghebbenden kan
verstrekken, zijn er toch diverse manieren waarop Vlaamse experten actief ingeschakeld en/of betrokken
kunnen worden bij door FUST gesteunde UNESCO projecten. Het Departement EWI wenst actief bij te
dragen bij het vinden van de passende modaliteiten om nuttige opportuniteiten voor Vlaamse
onderzoekers actief te kunnen aangrijpen.

4.1

Op het niveau van de adviesgroepen

De UNESCO projecten worden op diverse manieren opgevolgd:
-

-

-

4.2
4.2.1

Op het niveau van projectactiviteiten
Structurele betrokkenheid
-

4.2.2

Meetings (jaarlijkse) adviesgroep – Projecten hebben hun eigen adviesgroepen (niet
‘stuurgroep’ genoemd om verwarring te vermijden met het FUST Stuurcomité dat ze collectief
superviseert) waarin ook desgevallend project partnerorganisaties deelnemen aan planning en
voortgangsbesprekingen. De meetings van dergelijke adviesgroepen worden veelal gekoppeld
met een inhoudelijke projectactiviteit. De UNESCO project officers zijn er toe gehouden de
Vlaamse overheid uit te nodigen bij deze meetings. De Vlaamse vertegenwoordiging in deze
adviesgroep kan bestaan uit de dossierhouder bij het departement EWI maar kan ook, i.f.v. de
agenda, door het departement EWI aan een inhoudelijke Vlaamse expert gedelegeerd worden.
Voortgangsrapporteringen – Er is een praktijk van periodieke voortgangsrapportering aan het
FUST Stuurcomité. Deze rapporten kunnen ook ter beschikking gesteld worden aan
geïnteresseerde Vlaamse experten.
Communicatie met de project officer – Er is een gangbare praktijk waarbij de EWI
dossierhouder regelmatig overleg houdt met de betroffen project officers bij de UNESCO over
de voortgang van projecten en de vooruitzichten en planning van events en outputs. Daarbij
wordt ook gepraat over mogelijkheden om Vlaamse experten in te schakelen in de lopende
projecten of flankerende UNESCO activiteiten.

De belangrijkste inhoudelijke betrokkenheid bij een FUST project bestaat er in dat de
expertise van een Vlaamse expert actief mee ingeschakeld wordt in een gestructureerde
projectactiviteit. De modaliteiten hiervan zijn geval per geval te bepalen in overleg met de
project officer in de voorbereidende fase van het project. In sommige projecten zijn Vlaamse
partners vooraf betrokken bij het ontwikkelen van het projectidee.

Occasionele betrokkenheid
-

In de looptijd van een project kunnen opportuniteiten ontstaan om Vlaamse expertise te
betrekken bij een projectactiviteit, bvb. een training of een inhoudelijke bijdrage aan een
workshop etc. … De Vlaamse vertegenwoordiger in de project adviesgroep zorgt dan voor de
nodige liaison.

14

BENT U WETENSCHAPPER ACTIEF AAN EEN VLAAMSE
ONDERZOEKSINSTELLING?
BENT U GEÏNTERESSEERD DOOR DE MOGELIJKHEDEN VAN UNESCO
PROJECTEN IN FUST VERBAND?
BENT U GEÏNTERESSEERD OM EEN ADVIES UIT TE BRENGEN OVER
EEN PROJECTVOORSTEL UIT UW DOMEIN?
MAAK U BEKEND BIJ HET DEPARTEMENT ECONOMIE, WETENSCHAP
EN INNOVATIE!
 Contacteer hiervoor Gert Verreet via www.ewi-vlaanderen.be/FUST
U WORDT DAN GECONTACTEERD.
DANK U!
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Bijlage 1: Lijst van ontvangen projectvoorstellen
n°
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

Titel
(‘small-scale activity’: project van maximal 50 000 USD)
The IOC Ocean Infohub
Een project over de ontwikkeling van een ‘clearinghouse’ mechanisme voor de
‘transfer of marine technology’
Ocean Teacher Global Academy (OTGA-2)
Een project over de verdere uitbouw van een wereldwijd netwerk van centra voor
‘capacity development’
Pacific islands Marine bioinvasions Alert Network (PacMAN)
Een project over nieuwe snelle detectiemethodes voor mariene invasieve soorten in
SIDS in de Stille Oceaan
[Integrated Approach to coastal and marine ecosystems for sustainable blue growth
in the Southeast Pacific] SPINCAM 3
Een project over de kennisopbouw voor duurzame blauwe groei in Chili, Colombia,
Ecuador, Panama en Peru
The Caribbean Marine Atlas (CMA [3])
Een project over de verdere ontwikkeling van mariene geospatiale data in de Caraïben
Strategy communication campaign for the preparatory phase and kick-off of the UN
Decade of Ocean Science for Sustainable Development
Een ‘small-scale activity’ ter ondersteuning van de communicatie rond de VN Decade
Oceaanonderzoek voor Duurzame Ontwikkeling 2021-2030
Strengthening Management of Natural Protected Areas on Sudanese Red Sea Coast
Een lokaal project over duurzaam gebruik van mariene hulpmiddelen op de kust van
de Rode Zee in Soedan
Biosphere Reserves as a tool for the sustainable management of coastal areas and
islands in the South Eastern Pacific Phase 2 (BRESEP-2)
Een project over ontwikkeling van nieuwe biosfeergebieden, ondersteunende
indicatoren en beheersplannen in de zelfde landen als SPINCAM 3
Sustainable Biosphere Reserves, Geoparks and Water Resources for Community
Resiliency Project (SUBIGWACO)
Een lokaal project over de verbetering van natuurwaarden en leefomstandigheden in
natuurgebieden van Tanzania
Scoping Study: Mitigation Measures For Climate Change Impacts On Mount
Kilimanjaro Ecosystem – Ice Memory Project Sept-Dec 2019
Een ‘small-scale activity’ over aanpassing aan klimaatverandering op en rond Mount
Kilimanjaro
Climate-resilient water management approaches: Application towards Climate
Action and 2030 Development Agenda
Een ‘small-scale activity’ over CRIDA case studies voor klimaatadaptatie
Integrate Africa’s rich geological heritage into the UNESCO Global Geoparks
Network: promoting the concept and building capacity for local communities and
site managers
Een ‘small-scale activity’ ter ondersteuning van UNESCO Global Geoparks in Afrika
Biosphere Reserves as Observatories for Climate Change Adaptation in Southern
Africa
Een regionaal project over het verbeteren van de kennisbasis van biosfeergebieden in
Zuidelijk Afrika met focus op water en tools voor verminderen impact natuurrampen
(DRR)

UNESCO
Promotor
IOC (IODE/CD)

IOC (IODE/CD)

IOC (IODE/CD)

IOC (MPR)

IOC (IODE/CD)

IOC (MPR)

SC- UNESCO
Sudan Office

SC- MAB

SC- UNESCO
Tanzania Office

SC- UNESCO
Tanzania Office

SC-IHP

SC-IHP

SC – UNESCO
Regional Office
Southern Africa
(Harare)
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