Stappenplan voor het inloggen bij de Eu Open Days gespreid over de periode 5 oktober -22 oktober,
met verschillende accenten zoals samenwerking, klimaat en energie, research, en cohesiebeleid. Het
programma gaat ivm COVID 19 grotendeels digitaal.

1) Ga naar de website europa.eu/regions-and-cities/
je komt dan in een welkomsscherm met o.a. de rubrieken Programme – Register – Side
Events – Library.
De overige rubrieken zijn voor algemene oriëntatie medeorganisatoren en pers.
2) Ga eerst naar programme en loop dit door van voor naar achter of met filters en
zoektermen.
3) Je krijgt data met lezingen of sessies met coreferenten van de EU die vaak iets kunnen
zeggen over prioriteiten in de programma’s voor de komende 5 jaar.
4) Noteer je interesses zonder overlappende tijden want dan accepteert de computer waaraan
je later de codes moet opgeven je voorstel niet en gaat de registratie niet door.
5) Dan ga je naar Registreren. Belangrijk: houd je ID of paspoortnummer bij de hand, de
organisatie waaraan je gelinkt bent, BNSP.
6) De stappen die je moet volgen zijn helder aangegeven, maar moeten redelijk snel doorlopen
worden.
7) Een keer ingelogd kun je het programma en de te volgen sessies met bijbehorend codes
opgeven. Onthoud je inloggegevens goed, want dan kun ook naar andere eu sites en bijv de
Espon-databank in Luxemburg en Interreg in Lille.
8) Het kan zijn dat er al sessies volgeboekt zijn. Dan kun je ook de Side-events raadplegen.
9) De Library is vooral achteraf interessant en blijft voor downloads nog tot einde jaar actief.
10) Let bij de sessies goed op namen en instanties, omdat deze meestal al op goedgekeurde
geldstromen zitten en soms nog tijdens de rit naar uitvoerders van deelonderzoeken zoeken,
zeker als ze per jaar moeten leveren en in tijdnood komen. Bijna altijd zijn het
meerjarenprogramma’s.
Good luck, schrijf eerst maar eens in dan kun je in de maanden hierna eens contact op nemen met
diverse instanties of personen die je langs hebt zien komen. En beperk je niet alleen tot de
Nederlandse.

