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Stellingen

1. Ik weet wat Interreg is.

2. Ik ben al eens bij een Interreg-project 
betrokken geweest.

3. Ik ben al eens bij een project van Interreg
Vlaanderen-Nederland betrokken geweest.



EU en Interreg



Interreg-Programma?

● Cohesiebeleid: de verschillen tussen de 
ontwikkelingsniveaus van de regio's in Europa 
verkleinen.

● Interreg: aandacht voor grensgebieden in EU:

- Liggen doorgaans verder van metropolen

- Specifieke obstakels door nabijheid 
landsgrenzen



De Europese Unie
O.a. Europese Commissie (EC) en Europees Parlement

EC: Besluitvorming en uitvoering/monitoring Europese subsidieprogramma’s

ESIF: Europese Structuur- en InvesteringsFondsen (Cohesiebeleid)

EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg-programma’s: grensoverschrijdende samenwerking

Interreg A: Vlaanderen - Nederland



Inhoud IP VL-NL



De EU 2021-2027 – kernthema’s

“A greener, more digital and more resilient Europe”

• Green deal: Klimaat – energietransitie –
circulaire economie –
natuur en biodiversiteit – milieu

• Innovatie en onderzoek

• Digitalisering



Prioriteiten IP Vlaanderen-Nederland

A. Een slimmer Europa

B. Een groener Europa

C. Een socialer Europa

D. Een Europa zonder grenzen



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 (1/2)

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
- Benutten van koppelkansen
- Voor de burger zichtbare projecten



B. Een groener Europa (2/2)

B4: Bevorderen klimaatadaptie en rampenrisicopreventie
en -bestendigheid

- Innovatief karakter geen vereiste
- Voornamelijk gericht op klimaatadaptatie
- Rampenrisicopreventie en –bestendigheid ook zonder directe link met 

klimaatverandering (bij acute crises, 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 (1/2)

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 (2/2)

C3: Duurzaam toerisme

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

bestemming
- Focus op lokale recreant (vrijetijdsbesteding), 

weg van de toeristische hotspots 



D. Een Europa zonder grenzen

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

- Gezamenlijke actieplannen
- People-to-people acties (onder randvoorwaarden)



Budgetverdeling Interreg VI
Ca. € 192 miljoen EFRO



Nieuwe/versterkte aandachtspunten

- Duurzame vrijetijdsbesteding
- Klimaatadaptatie
- Overwinnen grensobstakels
- Contacten (people-to-people)

- Burgergerichtheid / -betrokkenheid
- Grensoverschrijdende meerwaarde



Het programma ‘lezen’ (1/2)

- Teksten per Specifieke Doelstelling (‘gerelateerde types acties 
…’) geven duiding bij wat CvT wil, soorten denkbare projecten, 
inhoudelijke aandachtspunten …

- Indicatoren en doelgroepen per SD geven richting, geen 
afbakening

- Gebiedsanalyse en ‘motivering van de selectie’ geven inzage 
in uitdagingen



Het programma ‘lezen’ (2/2)

- Criteria (programmareglement) geven inzage in hoe 
geprioriteerd zal worden

- Betrek projectadviseurs voor verdere inschatting en 
begeleiding!  



Kenmerken 
Interreg-project



Hoofdlijnen (1/2)

- Een samenhangend geheel van activiteiten met 
effect op onze grensregio 

- Inpasbaar in 1 van de Specifieke Doelstellingen van 
ons programma

- Sterke grensoverschrijdende meerwaarde 



Hoofdlijnen (2/2)

- In principe: minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse 
partner

- 3-jarige projectperiode

- EFRO-subsidie: max. 50% van de projectkosten van 
elke partner



Grensoverschrijdende meerwaarde

- noodzaak aan gezamenlijke aanpak;
- Schaalvoordelen;
- Kenniseffecten;
- complementariteit van activiteiten; en/of 
- stimulans voor grensoverschrijdende interactie.

Louter een grensoverschrijdend partnerschap is niet 
voldoende!





Projectpartners (1/2)

Wie kan projectpartner zijn? 

- Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid
- Eenmanszaken, maatschappen, VOF’s (NL) en commanditaire 

vennootschappen (NL)

Wie kan geen projectpartner zijn? 

- Natuurlijke personen
- Feitelijke verenigingen



Projectpartners (2/2)

Kunnen grote bedrijven subsidie ontvangen? 

- SD A1 (innovatie): ja, indien: 

- samenwerking met KMO/MKB; of

- kleine mid-cap ondernemingen (max. 499 werknemers)

- SD B1 (energie-efficiëntie): ja 
- SD B2 (hernieuwbare energie): ja
- Andere SD’s: nee



Uitbetaling

Opzet: de projectpartners maken eerst de kosten en ontvangen 
pas daarna de subsidie

Mogelijkheid tot gedeeltelijke EFRO-voorfinanciering:
- max. helft van voorziene EFRO-subsidie en max. € 100.000
- afhankelijk van beschikbare financiële ruimte van het 

programma
- Voorrang voor KMO/MKB



Subsidieregels



Belangrijke vereenvoudigingen

- Sterke inzet op vereenvoudigde kostenopties

- Staatssteun gemakkelijker

- Inkomsten moeten niet gemonitord worden



Vereenvoudigde kostenopties (Simplified
Cost Options) (1/2)

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

- Doel: substantiële verlaging van administratieve lasten
- Voorbeelden: 

- Vast bedrag voor voorbereidingskosten: € 37.000 aan kosten

- Berekening alle ‘niet-personeelskosten’: 40% van de personeelskosten

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



Vereenvoudigde kostenopties (Simplified
Cost Options) (2/2)

40%-forfait

Enige reële kosten te verantwoorden  zijn
personeelskosten

Kosten van o.a.  
overheidsopdrachten/aanbestedingen  
worden gevat door forfait

Geen controle door Interreg vande  
aanbestedingsprocedures



Oproepen



Indieningsprocedure
Projectoproepen met 2-stapsprocedure

○ Stap 1: Aanmelding

Beknopt voorstel inclusief globaal kostenplan, partners, doelstelling 
en samenvatting van de activiteiten

○ Stap 2: Volwaardig aanvraagdossier, na preselectie

Uitgebreid voorstel, met daarin details per partner, activiteit, 
planning, budget en werkpakket.

Indienen gaat via het E-loket



Indicatieve oproepenkalender



Oproep 2

Midden november duidelijkheid over:
- Inhoud
- Budget
- Timing

Deadline volgens oproepenkalender: februari 2023
Vermoedelijk nog dit najaar gelanceerd
Hou onze website en sociale media-kanalen in het oog!



Begeleiding



Begeleiding vanuit Interreg 

Projectadviseurs:

○ Advies over inhoud en aansluiting bij programmaprioriteiten

○ Advies over technische vraagstukken (subsidiabiliteit, staatssteun,…) 

○ Hulp bij zoeken naar projectpartners

○ Begeleiding en advies tijdens uitvoering project – na goedkeuring

○ Hulp bij vinden van cofinanciering

Leidraden en gidsen op programmawebsite



E-loket









Eerste hulp bij vragen e-loket

● FAQ e-loket op de website

● Leidraad aanmelding en aanvraag!

● Hulpfunctie e-loket!

● “Controleer project” (onder tab Indienen)



Vragen



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


Bedankt!
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