
 
 

Publiekssamenvatting jaarverslag 2020  
 
 
Interreg  
 
In 1990 werd Interreg opgericht om samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. 
Het is één van de oudste en grootste subsidiefondsen dat samenwerking in projecten tussen 
nationale, regionale en lokale partijen uit verschillende lidstaten financiert. Het doel van Interreg 
is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden 
zoals milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie. 
 
Interreg is onderdeel van het EU-cohesiebeleid dat Europese territoriale samenwerking versterkt. 
Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en heeft een budget van 10 miljard euro dat wordt geïnvesteerd in 79 verschillende 
samenwerkingsprogramma’s. Er zijn drie types samenwerkingsprogramma’s binnen Interreg: 
INTERREG A (grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s), INTERREG B (transnationale 
samenwerkingsprogramma’s) en INTERREG C (interregionale samenwerking). 
 
Interreg Vlaanderen-Nederland 
 
Voor de periode 2014-2020 draagt Interreg Vlaanderen-Nederland als grensoverschrijdend 
samenwerkingsprogramma bij aan de EU2020 strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei 
en aan de totstandbrenging van economische, sociale en territoriale cohesie. Interreg V 
Vlaanderen-Nederland zet specifiek in op vier grote thema’s: innovatie, duurzame energie, milieu 
en arbeidsmobiliteit. Innovatie is de grootste thematische pijler binnen het programma dat ruim 
42% van het totale budget van 152 miljoen euro EFRO kreeg toebedeeld. Energie en milieu kunnen 
elk rekenen op om en bij 22%, arbeidsmobiliteit neemt zo’n 8% in.  
 
Deze publiekssamenvatting is opgesteld als bijlage bij het jaarverslag 2020 van Interreg V. Via dit 
verslag rapporteert het Interreg-programma jaarlijks aan de Europese Commissie over de 
activiteiten en de voortgang van het programma. Het jaarverslag en de publiekssamenvatting 
worden ter beschikking gesteld via de website www.grensregio.eu.  
 
Projectuitvoering 

 
De coronapandemie had in 2020 een grote impact op de programma- en projectwerking. 
Voorziene projectactiviteiten bleken niet meer mogelijk te zijn of liepen vertraging op (bijv. door 
leveringsproblemen of restricties op de werkvloer) en overleg en projectopvolging dienden 
hoofdzakelijk digitaal te gebeuren. Het programma paste haar beheersystemen aan om hier zo 
goed mogelijk mee om te gaan en projecten optimaal te ondersteunen om maximaal hun 
doelstellingen te halen.  

http://www.grensregio.eu/
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Zowel op vlak van projectuitvoering als –selectie was 2020 een druk jaar. Door de coronapandemie 
werden een heleboel projecten extra verlengd. Hiernaast konden de projecten die in de 5e 
projectoproep (met als focus duurzame energie) geselecteerd waren, goedgekeurd worden en 
werd ook nog een 6e oproep gelanceerd voor pilootprojecten met een beperkte omvang binnen 
het thema arbeidsmobilitieit. In september preselecteerde het Comité van Toezicht 11 
projectaanmeldingen waarvan 1 in december al goedgekeurd kon worden.  
 
Door deze nieuwe golf van projecten moest het programma in 2020 haar inzet spreiden over het 
begeleiden en beoordelen van deze nieuwe projecten, het opvolgen van lopende projecten en de 
voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode.  
 
Als resultaat waren er eind 2020 in totaal 86 grensoverschrijdende projecten goedgekeurd 
(inclusief het project ‘Technische Bijstand’, dat de praktische uitvoering van het programma 
mogelijk maakt), waarvan er 35 afgelopen waren. Zij zijn samen goed voor een investeringsbedrag 
van bijna 340 miljoen euro.  
 
Programmadocumenten 
 
Via de website zijn leidraden, gidsen en tools beschikbaar voor (potentiële) begunstigden (zie 
http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads. De leidraden, gidsen en tools van het 
programma werden waar nodig geactualiseerd. Ook werden er beperkte aanpassingen in het 
programmareglement ingevoegd. 
 
Evaluaties 
 
In 2020 werd de projectacquisitie geëvalueerd. Deze evaluatie vormt meteen ook input voor de 
communicatiestrategie voor Interreg VI. Uit de evaluatie blijkt  dat het programma erin geslaagd is 
om zichzelf voldoende bekend te maken bij potentiële begunstigden, en dan met name bij beoogde 
doelgroepen zoals bedrijven en kennisinstellingen en organisaties uit de 'slimme-
specialisatiesectoren'. 
 
Op onze website is de volledige evaluatie hier te vinden. In een vervolg in 2021 zal de 
bekendmaking van de projectresultaten geëvalueerd worden. 
 
Audit 
 
Net als in voorgaande jaren werd het programma in 2020 geauditeerd. Enerzijds werden een 
steekproef van uitgaven van projectpartners onder de loep genomen en anderzijds werden ook 
delen van het beheersysteem geauditeerd en werd de opvolging van eerdere dergelijke audits 
opgevolgd. Bij deze audits werden geen noemenswaardige problemen vastgesteld. 
 
Uitzonderlijker was dat de Europese Commissie, in casu DG Regio, ook een audit uitvoerde. 
Concreet beoordeelde zij de manier waarop het programma zogenaamde ‘vereenvoudigde 

http://www.grensregio.eu/mijn-project/downloads
https://grensregio.eu/assets/files/site/evaluatie-communicatiestrategie-fase-1.pdf
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kostenopties’ hanteert. Ook deze audit doorstond het programma zeer goed: de Commissie 
oordeelde dat de onderbouwing en het gebruik van vereenvoudigde kostenopties adequaat 
verloopt.  
 
Communicatie 
 
Ook het afgelopen jaar werd gecommuniceerd met begunstigden en andere stakeholders via de 
website, Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube. Op geregelde tijdstippen werd ook een 
nieuwsbrief uitgestuurd (inschrijven kan op https://www.grensregio.eu/). Het aantal bezoekers van 
de website liep licht terug, wat vermoedelijk verklaard kan worden door de eindfase waarin het 
programma zich bevindt. Ook was het programma aanwezig op (digitale) evenementen van 
projecten of derden.  
 
De promotiecampagne projectresultaten die in 2020 liep, moest omwille van corona bijgestuurd 
worden. Er werd ingezet op het stimuleren van project- en programmapartners om 
projectresultaten in de kijker te plaatsen. Hiervoor werden vier masterclasses georganiseerd met 
als thema's 'Hoe ga je viraal?', 'Smartphonevideo’s in 2 uur!', 'Holy Trinity Events' en '20 keer beter 
vindbaar online'. Je kan deze sessies hier herbeleven. Deze campagne zal verdergezet worden in 
2021 met als sluitstuk een hackathon. 
 
Interreg VI 

 
Er werd naarstig gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe programmaperiode die van 2021 
tot 2027 loopt. Na een intensief traject met de programmapartners (inclusief de organisaties uit 
het maatschappelijk middenveld) en dankzij de input die verzameld werd tijdens 5 thematische 
focusgroepen in september en oktober, kon in december een 95% concept van het toekomstige 
programma worden gepubliceerd. Na de invulling van de resterende 5%, hoopt het programma 
in 2021 goedgekeurd te kunnen worden en in het najaar een eerste oproep te lanceren.  

 
Een greep uit onze projecten 
 
Crosscare 
Versnelt jouw zorginnovatie 
 
Thema: innovatie 
01.04.2016 - 31.03.2021 
http://crosscare.eu 
 
Foto: ©CrossCare 

 
 
 
 
 

https://www.grensregio.eu/
https://www.grensregiomasterclasses.eu/masterclass-1-hoe-ga-je-viraal/
https://www.grensregio.eu/nieuws/2020/interreg-vi-een-tipje-van-de-sluier
https://www.grensregio.eu/nieuws/2020/interreg-vi-een-tipje-van-de-sluier
https://www.grensregio.eu/projecten/crosscare
http://crosscare.eu/
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I-4-1-Health 
Grensregio bindt strijd aan met 
antibioticaresistentie bij mens en dier 
 
Thema: innovatie 
01.01.2017 - 31.12.2019 
 
Foto: ©I-4-1-Health 

 
 
 
 
ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt 
Inspelen op de vergrijzing 
 
Thema : arbeidsmobiliteit 
01.09.2019 – 31.08.2022 
 
Foto: ©ZORO 

 
 
 
 
Prosperos 
Patiënt-specifieke implantaten voor heup en rug 
 
Thema: inovatie 
01.10.2016 - 30.09.2020 
https://prosperosinterreg.eu 
 
Foto: ©Prosperos 

 
 
 
Grenspark Groot Saeftinghe   
Topnatuur in een grensgebied, gedragen door 
streekholders 
 
Thema: milieu/hulpbronnen 
01.04.2016 - 31.03.2020 
http://grensparkchallenge.eu 
 
Foto: ©Grenspark Groot-Saeftinghe 

 

https://www.grensregio.eu/projecten/i-4-1-health
https://www.grensregio.eu/projecten/zoro
https://www.grensregio.eu/projecten/prosperos
https://prosperosinterreg.eu/
https://www.grensregio.eu/projecten/grenspark-groot-saeftinghe
http://grensparkchallenge.eu/
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Grasgoed – Natuurlijk Groen als Grondstof 
Maaisel als volwaardig bronmateriaal 
 
Thema: milieu/hulpbronnen 
01.08.2016 - 31.03.2020 
http://www.grasgoed.eu 
 
Foto: ©Grasgoed 

 
 
 
 
F2AGRI 
Waterschaarste vermijden door synergie  
tussen landbouw en industrie 
 
Thema: milieu/hulpbronnen 
01.10.2016 - 30.09.2021 
https://f2agri.vito.be/nl 
 
Foto: ©F2AGRI 

 
 
 
DEMI MORE 
Energie-efficiëntie in erfgoed  
 
Thema: energie 
01.12.2015 - 30.11.2019 
projectwebsite 
 
Foto: ©DEMI MORE 

 
 
 
PV OpMaat 
Zonnepanelen 2.0 
 
Thema: energie 
01.01.2016 - 31.07.2019 
http://pvopmaat.nl/home 
 
Foto: ©Heijmans Brighthouse 

 
 

https://www.grensregio.eu/projecten/natuurlijk-groen-als-grondstof
http://www.grasgoed.eu/
https://www.grensregio.eu/projecten/f2agri-effluent-to-agriculture
https://f2agri.vito.be/nl
https://www.grensregio.eu/projecten/demi-more
http://maakmonumentenduurzaam.eu/
https://www.grensregio.eu/projecten/pv-opmaat
http://pvopmaat.nl/home


   
 

 
6 

GLITCH (Glastuinbouw Innoveert door Co-
creatie met koolstofarme Hightech) 
Energie-efficiëntie in de glastuinbouw 
 
Thema: energie 
01.06.2018-31.05.2021 
https://glitch-innovatie.eu/ 
 
Foto: ©GLITCH 

 
 
 
 
Lumen 
Omzetten van waterstof en CO2 in combinatie 
met zonlicht 
 
Thema : energie 
01.05.2019 – 30.04.2022 
https://www.project-lumen.com/  
 
Foto: ©LUMEN 

 
 
 
R&D Field Lab ETpathfinder 
Onderzoek naar zwaartekrachtgolven 
 
Thema : innovatie 
03.06.2019 – 02.06.2022 
https://www.etpathfinder.eu/  
 
 
 
 
 
 
Grensinfovoorziening Vlaanderen-
Nederland 
Zorgeloos werken over de grens 
 
Thema: arbeidsmobiliteit 
01.06.2016 - 31.05.2019 
https://grenzinfo.eu/nl 
 

https://www.grensregio.eu/projecten/glitch-glastuinbouw-innoveert-door-co-creatie-met-koolstofarme-hightech
https://www.grensregio.eu/projecten/glitch-glastuinbouw-innoveert-door-co-creatie-met-koolstofarme-hightech
https://glitch-innovatie.eu/
https://www.grensregio.eu/projecten/lumen
https://www.project-lumen.com/
https://www.grensregio.eu/projecten/r-d-field-lab-etpathfinder
https://www.etpathfinder.eu/
https://www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderen-nederland
https://www.grensregio.eu/projecten/grensinfovoorziening-vlaanderen-nederland
https://grenzinfo.eu/nl
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Educavia 
Gedegen opleiding voor luchtvaarttechnici 
 
Thema: arbeidsmobiliteit 
01.01.2018 - 31.12.2020 
https://educavia.eu/ 
 
Foto: ©Educavia 

 
 
 
 
Een volledig overzicht van alle goedgekeurde projecten is hier beschikbaar.  

https://www.grensregio.eu/projecten/educavia
https://educavia.eu/
http://www.grensregio.eu/projecten/categorie/interreg-v
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