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Amtsgericht Coesfeld 

 

Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door: 

www.deutschland-nederland.eu 

Geachte dames en heren, 

 

Dit jaar gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese Unie (2014 – 2020) 

van start. In het kader van het subsidieprogramma INTERREG „Deutschland-

Nederland“ zullen vanaf eind 2014 ongeveer 440 miljoen euro worden 

geïnvesteerd in de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, 

Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Dat is 60 procent meer dan in de 

afgelopen EU-subsidieperiode (2007-2013) ter beschikking stond voor 

dergelijke samenwerkingsprojecten. 

 

Wij nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst   

 

„INTERREG V A – Subsidiemogelijkheden voor Nederlands-Duitse 

samenwerkingsprojecten“ op  

 

dinsdag 24 juni 2014 van 10:00 tot 13:00 uur 

in het Theaterhotel, Schouwburgplein 1 in Almelo. 
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ons kenmerk ESch/MV .811 

Wij hebben het in ons grensgebied verantwoordelijke programmamanagement 

verzocht in het bijzonder informatie te verstrekken over 

  welke maatregelen subsidiabel zijn,  

  waarop u bij het indienen van een aanvraag moet letten en  

  hoe het regionale INTERREG-programmamanagement van de 

EUREGIO u kan ondersteunen bij de ontwikkeling van uw projectidee. 

 

Programma: 

10:00 – 10:30   Inloop met voorbeeldprojecten 

10:30 – 10:45   Welkom 

   Mevrouw Hermans-Vloedbeld, Burgemeester Almelo 

Mevrouw Dr. Elisabeth Schwenzow, Directeur-

bestuurder van de EUREGIO 

10:45 – 11:30   Introductie in INTERREG V A 

De heer Paul Brugman, regionaal INTERREG-

programmamanagement 

11:30 – 12:15  Vragenronde 

12:15 – 13:00  Lunch met voorbeeldprojecten 

 

Als aangesloten gemeente van de EUREGIO ontvangt u hierbij voor uw 

gemeente de uitnodiging. We verzoeken u deze uitnodiging aan mogelijke 

geïnteresseerden in uw gemeente door te sturen. Te denken valt aan 

verenigingen, stichtingen, ondernemingen, ontwikkelingsmaatschappijen en 

andere organisaties. 

 
U kunt zich aanmelden door vóór 17 juni 2014 het online aanmeldings-

formulier in te vullen (http://sl.janning.info/INTERREG-Twente). Aan de 

bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Het aantal deelnemers is beperkt. 

We verheugen ons op uw deelname! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dr. Elisabeth Schwenzow 

Directeur-Bestuurder 


