
Hoog mikken voor de Lage Landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland 
2021-2027 – Oproep 1



Programma
09:00 - plenaire sessie 01

- Verwelkoming
- Inhoudelijk kader Interreg VI Vlaanderen-Nederland 2021-2027
- Belangrijkste parameters van een Interreg-project
- Inhoud en timing oproep 1
- Vraag & antwoord

10:30 - plenaire sessie 02
- Demo aanmeldingsformulier in het e-loket
- Vraag & antwoord

11:00 - break-out rooms
12:30 - einde
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Inhoud



Stand van zaken en timing

- Programma Interreg VI ingediend
- Eerste oproep gelanceerd
- Nog opmerkingen denkbaar; nog niet goedgekeurd
- 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 nieuwe of 
in transitie zijnde 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 (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

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
- Focus op lokale recreant (vrijetijdsbesteding) 



D. Een Europa zonder grenzen

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

- Gezamenlijke actieplannen
- People-to-people acties (onder randvoorwaarden)(evt. ikv. fonds)



A - Een slimmer 
Europa

35%

B - Een groener 
Europa

36%

C - Een socialer 
Europa
23,5%

D - Een Europa 
zonder grenzen

5,5%

Budgetverdeling Interreg VI
€192.897.196



Het programma ‘lezen’

- Teksten per SD (‘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

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

- Betrek projectadviseurs voor verdere inschatting en begeleiding!  
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Interregproject



Kenmerken van een Interreg project - Hoofdlijnen

 Een samenhangend geheel van activiteiten met effect op onze grensregio 

 Inpasbaar in 1 van de Specifieke Doelstellingen van ons programma

 Sterke grensoverschrijdende meerwaarde 

 In principe: minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse partner

 In principe: 3-jarige projectperiode

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



Kenmerken van een Interreg project – Projectpartners (1/2)

 In principe: minstens 1 Vlaamse en 1 Nederlandse partner
Uitzonderingen:
 Een EGTS kan de enige partner zijn (niet verplicht)
 Een Fonds voor Kleinschalige Projecten (SPF): slechts 1 partner (verplicht!)

 Minstens één van de partners vraagt EFRO-middelen aan

 Projectpartner zijn zonder EFRO-middelen is mogelijk
Voorwaarden:
 Betrokken zijn bij de inhoudelijke uitvoering
 Personeel inzetten en/of bijdragen aan de financiering



Kenmerken van een Interreg project – Projectpartners (2/2)

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



Kenmerken van een Interreg project – de projectverantwoordelijke

 1 van de partners (voorwaarde: rechtspersoon)

 Draagt zorg voor de uitvoering van het project door alle partners

 Aanspreekpunt voor alle partners èn het programma

Specifieke taken zijn onder meer:
 Dagelijkse coördinatie van het project
 Indiening van de periodieke voortgangsrapportages (6-maandelijks)
 Erop toezien dat de kosten die de partners rapporteren, effectief aangegaan 

zijn in het kader van het project
 Vanuit het programma ontvangen EFRO-subsidies doorstorten naar de 

rechthebbende partners



Kenmerken van een Interreg project – Uitvoeringsperiode

 In principe: max. 3 jaar.
Uitzondering: Fonds voor Kleinschalige Projecten (SPF)

 Tijdens de projectuitvoering kan gemotiveerd een verlenging worden 
aangevraagd

 Project kan ten vroegste pas starten na indiening van de volledige 
projectaanvraag (niet aanmelding – zie verder)



Kenmerken van een Interreg project – Locatie (1/2)

 Essentieel: de effecten van het project hebben in de eerste plaats betrekking 
op het programmagebied.



Kenmerken van een Interreg project – Locatie (2/2)

 Meestal wordt een project uitgevoerd in het programmagebied, maar het kan 
ook geheel of gedeeltelijk buiten het programmagebied worden uitgevoerd. 

 Er zijn dus ook kansen voor organisaties van buiten het programmagebied.



Kenmerken van een Interreg project – Bijzondere projectvormen (1/3)

 Cfr. “Projectpartners Light” in 2014-2020

 2 vormen: 
 ‘open projectpartnerschap’
 ‘Fonds voor Kleinschalige Projecten (SPF)’ 



Kenmerken van een Interreg project – Bijzondere projectvormen (2/3)

 Open projectpartnerschap:

 Tijdens de projectuitvoering sluiten bijkomende partners aan voor het 
uitvoeren van kortere deelactiviteiten. 

 Enkel bedoeld voor situaties waarbij de beoogde projectpartners niet 
vanaf het begin van de projectuitvoering projecttaken moeten uitvoeren.

 Specifieke informatie nodig in de projectaanvraag. 



Kenmerken van een Interreg project – Bijzondere projectvormen (3/3)

 Fonds voor Kleinschalige Projecten (Small Project Fund – SPF):

 Een inhoudelijk gefocust ‘subprogramma’ voor trajecten van beperktere 
financiële omvang die tijdens de projectuitvoering worden geselecteerd. 

 Beheer van het ‘subprogramma’ is de enige projectactiviteit van de enige 
partner.

 Langere projectperiode mogelijk.
 De ‘Kleinschalige Projecten’ voeren zelf los van elkaar inhoudelijke 

activiteiten uit en hebben één of meerdere projectpartners.



Kenmerken van een Interreg project – Budget

 Geen formeel minimum of maximum bepaald
 Value-for-money beoordeling: worden de geplande activiteiten gerealiseerd 

voor een billijke kostprijs?

 Sterke inzet op ‘vereenvoudigde kostensoorten’ (SCO’s)
 Enkel externe kosten kunnen via reële kosten



Kenmerken van een Interreg project – SCO’s

Vereenvoudigde kostenopties (Simplified Cost Options):

 Een benadering van reële kosten
 Doel: substantiële verlaging van administratieve lasten
 Voorbeelden: 
 Vast bedrag voor voorbereidingskosten: € 37.000 aan kosten
 Berekening alle ‘niet personeelskosten’: 40% van de personeelskosten



Kenmerken van een Interreg project – Financiering

 EFRO: max. 50% van de projectkosten
 Overige financiering:

 Eigen bijdrage van de projectpartners
 Publieke cofinanciering (verloopt niet via het programma)
 [private cofinanciering (verloopt niet via het programma)]

 Niet toegestaan:
 Overfinanciering
 Dubbelfinanciering



Kenmerken van een Interreg project – 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
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Inhoud en timing van oproep 1

 Oproep 1 staat open!

 Deadline voor aanmelding: 31 maart 2022 om 18u (stipt!)

 Alle Specifieke Doelstellingen

 De volledige oproeptekst kan je nalezen op onze website



Inhoud oproep 1

Geen specifieke inhoudelijke focus. 

Budget: € 69 miljoen EFRO (+/- 1/3de van het programmabudget):

 Een slim Europa € 21,5 miljoen EFRO
 Een groen Europa € 27,5 miljoen EFRO
 Een sociaal Europa € 18 miljoen EFRO
 Een Europa zonder grenzen € 2 miljoen EFRO



Selectieproces
Verplicht via ons e-loket

Tweetrapsprocedure:

1. Aanmelding van een projectidee
-> Beoordeling door het programma
-> Comité van Toezicht besluit tot preselectie

2. Indien gepreselecteerd: Indiening van een definitieve projectaanvraag 
-> Beoordeling door het programma
-> Besluitvorming Comité van Toezicht



Detail verdere timing van oproep 1

 Deadline aanmelding project 31 maart 2022 om 18u (stipt!)

 Preselectie Comité van Toezicht 29 juni 2022

 Deadline definitieve projectaanvraag 25 november 2022

 Besluitvorming Comité van Toezicht 22 februari 2023



Benodigde elementen voor een projectaanmelding

 Waarom? -> Doelstelling van het project

 Waarom via Interreg? -> Onderbouwing nood aan grensoverschrijdende 
samenwerking

 Wie?   -> Projectpartners

 Wat?   -> Uitvoering in grote lijnen (beknopte omschrijving van activiteiten)

 Hoeveel? -> Indicatie van het totale projectbudget (en EFRO percentage) met 
de globale budgetten per werkpakket

 Maatschappelijke impact?   -> Invloed op duurzame ontwikkeling, gelijke 
kansen, andere maatschappelijke noden



Toetsingscriteria projectaanmelding

 Leidraad op onze website: formele criteria + duiding



Aan de slag met een projectaanmelding

 Interreg programma 2021-2027

 Leidraad aanmelding

 Format in het e-loket

 FAQ-lijst op onze website

 Afstemming met jouw projectadviseur

 Programmareglement



Begeleiding

 Begeleiding door jouw projectadviseur

 Warme aanbeveling: werk meteen in het e-loket en geef de 
projectadviseurs leesrechten



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
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Vraag en antwoord

Ga naar

Menti.com
Voer de code in

5651 4355

Of gebruik de QR-Code



Vooraf ontvangen vragen

• Partnerschap:
• Kunnen grote ondernemingen partner worden? Zo ja, max. EFRO-%?
• Kan een ministerie als partner deelnemen?
• Balans Vlaamse/Nederlandse partners?
• Partnersearch module op website?
• Moet een partner zonder budget ook opgenomen worden in het e-loket?
• Moeten budget en partnerschap al volledig vastliggen in de aanmelding?



Vooraf ontvangen vragen

• Projectuitvoering:
• Wanneer kan een project van oproep 1 effectief starten?
• Welke kosten komen concreet in aanmerking? Kan participatie via ‘in 

kind’?
• Welke ondersteuning vanuit Interreg voor administratieve stappen bij 

‘open project’ of ‘SPF’ (KMO-test, de-minimis, OIM)?

• Overige:
• Is er een relatie mogelijk met Interreg VI Nederland-Duitsland?
• Wanneer volgende oproepen?
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Vraag en antwoord

Ga naar

Menti.com
Voer de code in

2550 6220

Of gebruik de QR-Code



Vooraf ontvangen vragen

• Wat wordt bedoeld met vraag X in de aanmelding / wat is het gewenste 
detailniveau?

-> zie ‘leidraad aanmelding’ op onze website
-> contacteer een projectadviseur



Bedankt!
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Break-out rooms

• A1 innovatie/onderzoekinfrastructuur
• B1+B2+B3 duurzame energie
• B4+B6 adaptatie en biodiversiteit
• B5 circulaire economie
• A2+C1+C2 opleiding en arbeidsmarkt
• C3 duurzaam toerisme
• D grensknelpunten en contacten
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