
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe kansen voor samenwerking 
in de Lage Landen 
Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert eerste oproep 

 
Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees programma waarmee grensoverschrijdende 
samenwerking wordt gestimuleerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO).   
  
De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), 
Vlaanderen (Agentschap Innoveren en Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-
Brabant, Zeeland, Limburg (BE), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-
Vlaanderen lanceren op 10 februari 2022 de eerste oproep voor projecten in het zesde 
Interreg Vlaanderen-Nederland programma.  
  
  
Eerste oproep voor projecten  
  
Algemeen  
  
Deze eerste projectoproep wordt afgesloten op 31 maart 2022, om 18:00.  
Je hebt tot dan de tijd om een projectaanmelding in te dienen via het nieuwe e-loket. 
  
In de aanmelding geef je, aan de hand van vragen in het e-loket, kort weer welke doelstelling 
jullie project behelst, wie de voorziene partners zijn en – in grote lijnen – hoe jullie project zal 
worden uitgevoerd. Je geeft tevens indicatief de totale kosten van het project en de gevraagde 
EFRO-bijdrage aan. Op onze website vind je als houvast een verduidelijking van het gewenste 
detailniveau van de in de aanmelding op te nemen informatie in de leidraad aanmelding.  
 

 
  
Via deze eerste projectoproep plant het programma maximaal € 69 miljoen EFRO toe te 
kennen, wat staat voor iets meer dan 1/3e van de beschikbare middelen voor projecten.   
  
 

https://eloket.grensregio.eu/
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Leidraad-aanmelding-Interreg-VI_websiteversie-24-december-2021.pdf


 

Je kan projecten aanmelden binnen iedere prioriteit van het programma. Het programma zal 
in een latere fase mogelijk oproepen lanceren voor specifieke prioriteiten, doelstellingen of 
aandachtspunten.  
  
 
Criteria  
  
Alle projecten dienen grensoverschrijdend te zijn. In de regel betekent dit samenwerking 
tussen tenminste één Vlaamse en één Nederlandse partner. Jullie aanmelding is enkel 
ontvankelijk indien ingediend via het e-loket Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor de overige 
criteria verwijzen wij je naar het document ‘Selectiecriteria’ dat je vindt op onze website.   
  
Voor deze eerste projectoproep geldt geen specifieke inhoudelijke focus. Projectaanmeldingen 
zijn mogelijk binnen één van de twaalf specifieke doelstellingen, zoals geformuleerd in het 
Interreg Programma (IP).  
  
Voor nadere informatie betreffende inhoudelijke aandachtspunten binnen de concrete 
Specifieke Doelstellingen verwijzen wij je naar het Interreg 2021-2027 Programma.   
  
 
Budget  
  
Via deze eerste projectoproep wenst het programma € 69 miljoen toe te kennen.  
In beginsel is per thema het volgende budget voorzien:   
  

A. Een slimmer Europa (specifieke doelstellingen A1 en A2):  € 21,5 miljoen EFRO  
B. Een groener Europa (specifieke doelstellingen B1 t/m B6):  € 27,5 miljoen EFRO  
C. Een socialer Europa (specifieke doelstellingen C1 t/m C3):    € 18 miljoen EFRO  
D. Een Europa zonder grenzen (specifieke doelstelling D1):       € 2 miljoen EFRO  

  
Het Comité van Toezicht kan afwijken van het voorziene maximumbudget van de oproep en 
bovenstaande verdeling.   
  
Projecten kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd met 
EFRO-middelen. Er is geen minimum- of maximumbudget per project.   
  
  
Verder verloop  
  
Het Comité van Toezicht beslist op 29 juni 2022 welke voorstellen het best inpasbaar zijn 
binnen het programma (dit is de preselectie). Deze projecten kunnen vervolgens worden 
uitgewerkt tot volwaardige aanvraagdossiers. Ook dit gebeurt via het e-loket. De deadline voor 
uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 25 november 2022. Het Comité van Toezicht 
beslist dan op 22 februari 2023 over de ingediende projectaanvragen. De beslissingen van het 
Comité van Toezicht met betrekking tot ingediende projectaanmeldingen en –aanvragen zullen 
steeds binnen uiterlijk twee weken worden gecommuniceerd aan de indieners.  
 

https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Overzicht-selectiecriteria_aanmelding.docx
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/concept-IP-publieksversie-december-2021.pdf


 

 
  
Deze oproep wordt gelanceerd voorafgaand aan de formele goedkeuring van het programma door 
de Europese Commissie. In het onwaarschijnlijke geval van een te late goedkeuring van het 
programma kan de deadline voor indiening van de volwaardige aanvraagdossiers verschoven 
worden.  
  
Meer informatie over de selectieprocedure kan je in het programmareglement vinden.  
  

 
Begeleiding  
  
Bij de voorbereiding en uitwerking van het project kan je een beroep doen op de 
projectadviseurs van het Gemeenschappelijk Secretariaat. Zij kunnen je helpen en begeleiden 
met het projectvoorstel.  
  
Ook kan je, bij het aanmaken van een aanmelding in het e-loket, ervoor kiezen om hen 
leesrechten te geven voor deze aanmelding. Zo kunnen zij jou ook bijstaan bij het 
daadwerkelijk opstellen van jullie aanmelding. Let op! Het verlenen van leesrechten betekent 
echter niet dat de projectadviseurs automatisch worden gewezen op jullie aanmelding in 
voorbereiding of daaromtrent contact met je opnemen.  
  
Op onze website zijn het Interreg Programma (IP), de selectiecriteria en het (concept voor het) 
integrale regelgevende kader (‘Programmareglement’) beschikbaar. Daarnaast vindt u er ook 
een aantal nuttige informatiefiches. 
  
  
 
De informatie in dit stuk is onder voorbehoud van de goedkeuring van het Interreg-programma Vlaanderen-
Nederland 2021-2027 door de Europese Commissie en de formele vaststelling van het Programmareglement 
door het Comité van Toezicht (beide verwacht midden 2022).   
 

https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Programmareglement-Interreg-VI_concept-2_0-december-2021.pdf
https://www.grensregio.eu/over-interreg/organisatie
https://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads

