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Doelen en subsidieinstrumenten van de EU
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Slimme
groei

Duurzame
groei

Inclusieve
groei

Doelstelling 1

Convergentie

(Regio‘s met BBP/inw. < 75% van 
het Europese gemiddelde)

Doelstelling 2

Regionaal
concurrentievermogen
en werkgelegenheid

(Regio‘s buiten convergentie)

Doelstelling 3

Europese Territoriale 
Samenwerking (ETS)/ 
INTERREG A, B en C
(Samenwerking tussen regio‘s)



Programmagebied
D-NL INTERREG V

Programmapartners:
• 3 ministeries
• 8 provincies
• 4 euregio‘s

Beheers-
autoriteit: NRW



2 subsidieprioriteiten

Prioriteit I
• versterking van onderzoek, 

technologische ontwikkeling en innovatie

Prioriteit II
• bevordering van de 

grensoverschrijdende samenwerking 
tussen burgers en instituties



Sectoren binnen de subsidieprioriteiten

Prioriteit I Prioriteit II
- Agrobusiness/Food - Arbeidsmarkt, scholing
- HTSM - Natuur, landschap, milieu
- Energie/CO2-arme economie - Toerisme, cultuur
- Health/Life Sciences - Gezondheid, openbare
- Logistiek veiligheid, consumenten
- Overige sectoren - Netwerkvorming (PtP)



Subsidieprioriteit I: 
Versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie

Doel: Product- en proces-
innovatie in het MKB d.m.v.

• Samenwerking tussen MKB en R&D 
en grotere bedrijven

• vraaggerichte stimulering

• Ontwikkeling van competenties/ 
kwalificatie in MKB

• Internationalisering van MKB



Voorbeeldproject INTERREG IV A
‘Mechatronica voor MKB’



Voorbeeldproject INTERREG IV A
‘Telemedicine & Personalized Care’



Subsidieprioriteit II: 
Bevordering van de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen burgers en instituties

Doel: Terugdringing van de barrièrewerking   
van de grens door maatregelen in

• Werk/opleiding
• Cultuur
• Natuur, landschap, milieu
• Verkeer
• Toerisme
• Consumenten
• Gezondheid
• Interne veiligheid



Voorbeeldproject INTERREG IV A
‘GrensWerte’



Voorbeeldproject INTERREG IV A
‘Grensoverschrijdende Vechtdalstrategie’



Voorbeeldproject INTERREG IV A 
‘Grensoverschrijdend politieteam (GPT)’



Voorbeeldproject INTERREG IV A 
‘Tourisme-Marketing Grensregio’



Voorbeeldproject INTERREG IV A 
‘Euregional cooperation in trauma and 
large-scale incidents ECTLI’



Voorbeeldproject INTERREG IV A 
‘Metaalberoepen zonder grenzen’



Subsidieprioriteit II: People-to-People

• Kaderproject met deelactiviteiten 

• 50 % subsidie, max. 25.000 €

• Netwerkvorming en -versterking, 
uitwisseling, ontmoetingen en 
gezamenlijke acties op alle 
maatschappelijke terreinen 



Voor meer informatie

www.deutschland-nederland.eu



Criteria voor de selectie van projecten, o.a.

• innovatieve samenwerkingsprojecten met tenminste één 
projectpartner uit zowel D als NL

• gezamenlijke ontwikkeling, uitvoering, financiering en 
personele samenwerking door projectpartners uit beide 
landen

• grensoverschrijdende meerwaarde (“1+1=3”)

• continuïteit / positieve effecten na afloop 
van het project (duurzaamheid)



Financiën

• Geraamd investeringsvolume
INTERREG V A: ca. 444 mln. €
(INTERREG IV A: ca. 300 mln. €)
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Verdeling van de EU-middelen over de 
prioriteiten*

* 208,8 mln. € excl. Technische Bijstand (13,3 mln. €)
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Subsidiebepalingen INTERREG V

Vereenvoudigingen t.o.v. INTERREG IV A

• afrekening van personeelskosten o.b.v. van 
forfaitaire uur-/maandtarieven

• flat rate voor overheadkosten: 25 % resp. 15 % 
van de subsidiabele personeelskosten

• eenvoudigere afhandeling van projectwijzigingen 

• afschaffing van de 100 %-controle/ 
gecentraliseerde First Level Control



Tijdplanning

• goedkeuring van het Operationele Programma
INTERREG V einde sept.-begin okt. 2014

• eerste projecten in prioriteit II in de 
stuurgroepvergadering in december 2014

• eerste projecten in prioriteit I uiterlijk in de 
stuurgroepvergadering in maart 2015

• start projecten (realistisch) v.a. begin 2015



Aanvraag- en goedkeurings-
procedure voor projecten

Allereerst: voorbereidende gesprekken lead-/
projectpartners en PM INT

Indiening projectconcept
Indiening officiële aanvraag

Besluit door stuurgroep



Taken programmamanagement
INTERREG EUREGIO

• Projecten initiëren

• Projecten ondersteunen/beoordelen

• Projecten begeleiden



Hartelijk dank voor uw
aandacht!

Voor meer informatie:
INTERREG-Programmamanagement bij de EUREGIO

Ralf W. Runde / Paul Brugman
Enscheder Str. 362
D-48599 Gronau
T: 02562 / 702-40 (DE)

053 / 46051-40 (NL)
E: r.runde@euregio.de / nl

p.brugman@euregio.de / nl
I: www.deutschland-nederland.eu


