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What’s new?

Inhoud



Stand van zaken en timing

- Programma Interreg VI zo goed als gereed
- Lancering eerste oproep einde 2021
- Beleidsdoelstellingen:

- Een slimmer Europa
- Een groener Europa
- Een socialer Europa
- Een Europa zonder grenzen



Nieuwe/versterkte aandachtspunten

- Duurzame vrijetijdsbesteding
- Rampenpreventie en –bestendigheid
- Overwinnen grensobstakels
- Contacten (people-to-people)

- Burgergerichtheid / -betrokkenheid
- Grensoverschrijdende meerwaarde



A. Een slimmer Europa

A1: Uitbreiden/versterken onderzoeks- en 
innovatiecapaciteit

- Innovatieprojecten en versterken van onderzoeksinfrastructuur
- Voldoende dicht bij de burger (maatschappelijke noden)
- TRL 4-8
- Fonds voor bilaterale innovatieprojecten KMO/MKB 

A2: Oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel 
nieuwe als in transitie zijnde sectoren

- Opleiding e.d. in functie van slimme specialisatie / voor in 
transitie(sectoren)



B. Een groener Europa
B1: Bevorderen energie-efficiëntie en verminderen 

uitstoot broeikasgassen
B2: Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen
B3: Ontwikkelen slimme energiesystemen, netwerken, 

opslag
B5: Overgang naar circulaire en hulpbronefficiënte 

economie 

Generieke aandachtspunten:
- Innovatie en demonstratie / aanzet tot uitrol
- Demonstratieprojecten ook op minder hoog-innovatief niveau
- TRL 4-8 (voor innovatie)
- MKB/KMO-betrokkenheid, quadruple helix (aandacht voor hoe 

maatschappelijke instrumenten kunnen worden ingezet om de 
toepasbaarheid te vergroten)

- Benutten van koppelkansen
- Voor de burger zichtbare projecten



B. Een groener Europa

B4: Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie
en -bestendigheid

- Innovatief karakter geen vereiste
- Rampenrisicopreventie en –bestendigheid ook zonder directe link 

met klimaatverandering (bvb. gezondheidszorg) 

B6: Bevorderen biodiversiteit, groene infrastructuur en 
verminderen luchtverontreiniging (m.n. stikstof)

- Twee luiken: biodiversiteit en terugdringen luchtverontreiniging
- ‘Biodiversiteit’ eerder zoals B4 en ‘luchtverontreiniging’ eerder als 

B1/2/3/5 (met specifiek aandachtspunt stikstof)



C. Een socialer Europa

C1: Afstemming vraag en aanbod arbeidsmarkt 

- Werking arbeidsmarkt
- Aandacht voor gezondheidszorg, vluchtelingen, …
- Ruimte voor acties die vertrekken vanuit sociale noden

C2: Onderwijs, opleiding en een leven lang leren 

- Opleiding e.d. in functie van sociale noden 
- Aandacht voor gezondheidszorg, vluchtelingen, …
- Ruimte voor acties die vertrekken vanuit sociale noden



C. Een socialer Europa

C3: Duurzaam toerisme

- Geïntegreerde aanpak
- Economische, ecologische èn sociale aspecten
- Inkadering in ruimere, grensoverschrijdende bestemming 



D. Een Europa zonder grenzen

- Samenwerking om oplossingen te vinden voor grensobstakels 
(analyse, informatieverschaffing, training, gezamenlijke 
actieplannen, …)

- People-to-people acties (onder randvoorwaarden)
- Fonds voor people to people / burgerbetrokkenheid



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027

What’s new?

Regelgeving



Vereenvoudigde kostenopties (SCO’s)

- Kern = loskomen van reële kosten (zowel in projectbudget, rapportage als 
controle)

- Doel: substantiële verlaging van administratieve lasten

- 3 soorten:
- eenheidskost                       -> input
- vast bedrag (lump sum)      -> output
- forfaitair percentage            -> automatisch bijkomend toegekend bij 

aanvaarding basiskost



Vereenvoudigde 
kostenopties (SCO’s)

- Combinatie SCO’s is mogelijk
(maar niet onbeperkt)

- Algemene value for money
beoordeling door programma

Soort SCO Interreg V (2014-2020) Interreg VI (2021-2027)
Eenheidskosten Personeel: 3 soorten SUT 

(1,2%, vast tarief en 0,7%)
Personeel: 3 soorten SUT
Vast uurtarief (per lidstaat)

Forfaitaire percentages Personeel: 20% van de directe 
kosten

Overhead: 15% van de
personeelskosten

Reis- en verblijf: 1,5% van de 
personeelskosten 

(verplicht sinds oproep 4)

Alle niet-personeelskosten: 
40% van de personeelskosten 

(beschikbaar sinds 08/2018)

Personeel: 20% van de directe 
kosten

Overhead: 15% van de 
personeelskosten 

OF 
7% van alle directe kosten

Reis- en verblijf: 1,5% van de 
personeelskosten

Alle niet-personeelskosten: 
40% van de personeelskosten

Vast bedrag (lump sum) Voorbereidingskosten: 
€ 30.000 subsidiabele kosten 

(standaard in kostenplan  
projectverantwoordelijke)

Voorbereidingskosten: 
€ 37.000 subsidiabele kosten (kan 
verdeeld worden over de 
begunstigden)

[ad hoc SCO obv ‘draft
budget’]

[mogelijk binnen de marges van 
de verordeningen 
(beschikbaar sinds 08/2018)]

[mogelijk binnen de marges van de 
verordeningen]



Vast uurtarief

- 1 tarief per land

- Voor elke projectmedewerker, ongeacht:
- taak in het project
- soort project
- opleidingsniveau
- effectieve verloning
- …

- Gebaseerd op historische data van ons programma (gewogen gemiddelde van alle 
SUT’s in Interreg V) 



Vast uurtarief

- De tarieven voor 2021:

- België: € 46,71/uur
- Nederland: € 51,63/uur

- Jaarlijkse indexatie



Vast uurtarief - voordelen

• Enige bewijslast: arbeidsrelatie en aantal projecturen
-> geen fouten of discussies mogelijk over SUT (soort SUT, speciale 
toeslagen,…)
-> snellere uitbetaling

• Geen privacy-issues binnen organisaties

• Vereenvoudiging opmaak en beoordeling personeelskosten in 
projectbudget



Ideaal kostenplan afhankelijk van de projectsoort

a) Werkingsproject: 
- Personeelskosten (PK): vast uurtarief
- Overige projectkosten: 40% forfait op 

PK

b) Investeringsproject:
- Externe kosten: reële kosten
- Personeelskosten (PK): 20% forfait op 

externe kosten
- Overhead: 15% forfait op PK
- R&V: 1,5% forfait op PK

c) Zeer groot investeringsproject:
- Externe kosten: reële kosten
- Overhead: 7% forfait op externe 

kosten

d) Hybride project:
- Personeelskosten (PK): vast uurtarief
- Overhead: 15% forfait op PK
- R&V: 1,5% forfait op PK
- Externe kosten: reële kosten



Andere belangrijke wijzigingen - Subsidiabiliteitsregels

a) Volledige afschaffing inkomstenmonitoring

b) Bij uitvoering geen schotten tussen kostenrubrieken ‘externe expertise en 
diensten’, ‘uitrusting’ en ‘infrastructuur en bouwwerken’

c) Verzachting declaratiedeadline



Andere belangrijke wijzigingen - Procedures

a) Projectpartners Light (PPL):
- Indien inhoudelijke interactie met hoofdpartners  

-> vereenvoudiging (bv. afschaffing PPL-reglement)
- Zonder inhoudelijke interactie (‘regelingproject’)  

-> Fonds voor kleinschalige projecten (SPF), specifieke regels!

b) Extra/vroegere administratieve ondersteuning vanuit het GS (bv. 
publiek/private status, OIM-toets)

c) Latere deadline voor het aanleveren van de samenwerkingsovereenkomst



Andere belangrijke wijzigingen - Procedures

d) EFRO-subsidie niet langer voorwaarde om projectpartner te zijn

e) Herintroductie aankoopplan (als begeleidende tool)

f) Uitgaven bij declaratie linken aan een werkpakket (WP)

g) Aanpassen methode herdeclaraties

h) Kortere deadline inhoudelijk eindrapport



Vraag & antwoord

Ga naar

www.menti.com
Voer de code in

2199 1786

Of gebruik de QR-code

https://www.mentimeter.com/s/df45d0ae73fec3e18f7469f9061d08ee/52dab8c8d1b9


Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen (1/2)

• Welke rechtsvormen komen in aanmerking voor Interreg Vlaanderen-Nederland? 
• Kunnen partners van buiten het programmagebied deelnemen aan projecten?
• Welke rol kunnen universiteiten spelen in het nieuwe Interreg VI Nederland-

Vlaanderen programma?
• Welke mogelijkheden zijn er in NL en BE voor nationale en regionale co-

financiering?
• Oproep 1:

• Komen alle programma-prioriteiten tegelijk open?
• Lanceerdatum en deadline?
• Vanaf wanneer en met wie kunnen projectideeën besproken worden?



Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen (2/2)

• Personeelskosten: 
• Is er een keuze tussen het vaste uurtarief en het huidige SUT?
• Mogen medewerkers van een intern detacheringsbureau (100% 

eigendom van de projectpartner) ook van dit tarief gebruik maken? 
• Is ‘tijdschrijven’ nog verplicht binnen de grens van max. 8u/dag? 
• Mag er met (inzet)verklaringen worden gewerkt?
• Mogen – net als in Interreg V – eigen urenstaten worden gebruikt?

• Uitrusting: wanneer aankoop en wanneer afschrijving opnemen in 
kostenplan?



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027 

Een project aanmelden in het 
nieuwe e-loket



Een nieuw e-loket

• Moderniseren en doorontwikkelen e-loket 
van Interreg V

• Focus op slimme automatisatie, 
klantvriendelijke interface en intuïtief gebruik

• E-loket als centrale tool voor 
projectopvolging, voor zowel Interreg als 
partners



Een project aanmelden in het 
nieuwe e-loket

- Vertrouwd sjabloon in een nieuw jasje

- Registratie in het e-loket – inloggen met 
username en paswoord

- Nieuw project aanmaken of toegevoegd 
worden als partner aan een project door de 
projectverantwoordelijke (uitnodiging)



Aanmelding

Wat neem je op in je aanmelding? Zie sjabloon 
voor aanmeldingen

• Algemene informatie over het project (naam, 
start- en einddatum, motivatie, etc)

• Projectfocus: doelstelling en indicatoren
• Toevoegen/koppelen van partners
• Algemene informatie werkpakketten (incl. 

indicatief budget)



Aanmelding

• Indicatief projectbudget en gevraagde EFRO 
subsidie

• Horizontale principes
• Link projectoproep











Vraag & antwoord

Ga naar

www.menti.com
Voer de code in

8649 6242

Of gebruik de QR-code

https://www.mentimeter.com/s/5c6839ae5e41afbcefc3bd4d50dc4526/b0bdc8e8e49b


Contact

De contactgegevens van alle projectadviseurs vind je op 
https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie

Interreg Vlaanderen-Nederland
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen
+32 (0)3 240 69 20
info@grensregio.eu

https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie
mailto:info@grensregio.eu


Hoog mikken voor de Lage Landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland 
2021-2027



Interreg Vlaanderen-Nederland
2021-2027 

Bedrijfsparticipatie



Op welke manier kunnen bedrijven betrokken worden?

- Projectpartner:
- Voert het project actief mee uit
- EFRO-subsidie

- Actief betrokken doelgroep:
- Ontvangt vanuit een project een dienst op maat (bv. innovatie-

advies, opleiding, workshops,…)
- Geen EFRO-subsidie



Bedrijf als projectpartner - formule

- Fonds voor bilaterale innovatieprojecten KMO/MKB (de ‘bedrijfsregeling’)
-> Kleinschaligere trajecten
-> eigen oproepsystematiek en -timing
-> cfr. Interreg V-project Crossroads

- Deelname aan regulier project:
- Reguliere projectpartner

- Later toetredende projectpartner (aan een lopend project) 



Bedrijf als projectpartner - aandachtspunten

- Externe opdrachten boven € 50.000 (excl. BTW) 
-> marktconforme prijs aantonen

- ‘ondernemingen in moeilijkheden’ uitgesloten:
- Hoofdlijnen EU definitie: eigen vermogen niet minder dan 50% 

van het geplaatst kapitaal 
- Programma vraagt cijfergegevens op



Versoepelingen Interreg VI (2021-2027)

- Inkomsten zijn geen probleem!

- (nog) meer mogelijkheden om met staatssteun om te gaan dankzij een 
aangepast artikel 20 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) (link)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN


Vraag & antwoord

Ga naar

www.menti.com
Voer de code in

2646 1355

Of gebruik de QR-code

https://www.mentimeter.com/s/5457cf6a3e2c6f7628e1ee3e59e78804/9cef10edb0b7


Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen

• Kunnen grotere bedrijven en/of onderdelen van multinationals ook 
deelnemen als partner, en zo ja onder welke voorwaarden (bv. enkel in 
bepaalde prioriteiten)?

• Kunnen partners van buiten het programmagebied deelnemen aan 
projecten?



Contact

De contactgegevens van alle projectadviseurs vind je op 
https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie

Interreg Vlaanderen-Nederland
Koningin Elisabethlei 18
B-2018 Antwerpen
+32 (0)3 240 69 20
info@grensregio.eu

https://grensregio.eu/over-interreg/organisatie
mailto:info@grensregio.eu

	Hoog mikken voor de Lage Landen!��Interreg Vlaanderen-Nederland �2021-2027
	Programma
	Interreg Vlaanderen-Nederland 2021-2027�����What’s new?
	Stand van zaken en timing
	Nieuwe/versterkte aandachtspunten
	A. Een slimmer Europa
	B. Een groener Europa
	B. Een groener Europa
	C. Een socialer Europa
	C. Een socialer Europa
	D. Een Europa zonder grenzen
	Interreg Vlaanderen-Nederland�2021-2027�����What’s new?
	Vereenvoudigde kostenopties (SCO’s)
	Vereenvoudigde kostenopties (SCO’s)
	Vast uurtarief
	Vast uurtarief
	Vast uurtarief - voordelen
	Ideaal kostenplan afhankelijk van de projectsoort
	Andere belangrijke wijzigingen - Subsidiabiliteitsregels
	Andere belangrijke wijzigingen - Procedures
	Andere belangrijke wijzigingen - Procedures
	Vraag & antwoord
	Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen (1/2)
	Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen (2/2)
	Interreg Vlaanderen-Nederland�2021-2027 ����Een project aanmelden in het nieuwe e-loket
	Een nieuw e-loket
	Een project aanmelden in het nieuwe e-loket
	Aanmelding
	Aanmelding
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Vraag & antwoord
	Contact
	Hoog mikken voor de Lage Landen!��Interreg Vlaanderen-Nederland �2021-2027
	Interreg Vlaanderen-Nederland�2021-2027 �����Bedrijfsparticipatie
	Op welke manier kunnen bedrijven betrokken worden?
	Bedrijf als projectpartner - formule
	Bedrijf als projectpartner - aandachtspunten
	Versoepelingen Interreg VI (2021-2027)
	Vraag & antwoord
	Vraag & antwoord: vooraf ontvangen vragen
	Contact

