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Kader

Europa 2020 Strategie
• Slimme groei
• Duurzame groei
• Inclusieve groei

Europese Verordeningen
• Structuurfondsen

Grensoverschrijdende samenwerking tussen
aangrenzende regio‘s
• INTERREG A



15 Partners:

• 3 landen
• 8 provincies
• 4 grensregio‘s
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Budget

Budget INTERREG V A (2014-2020)
• Bijdragen van (private) projectpartners
• EU-middelen voor het programma Deutschland-

Nederland: 222 mln
 Stijging van 61 % ten opzichte van INTERREG IV 

• Cofinanciering lidstaten: Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Nederland (EZ) en Nederlandse
provincies



Verdeling van de middelen
Na aftrek techn. bijstand
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Thema 1: Innovatie

± € 104 mln. EU-middelen voor projecten binnen strategische 
initiatieven in de speerpuntsectoren:

• Agribusiness/Food
• Health & Life Sciences
• HTSM
• Logistiek
• Energie & CO2-reductie

± € 31 mln. EU-middelen voor innovatie in overige sectoren
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Thema 1: Innovatie

Centrale doelstellingen

• Kennistransfer / netwerkvorming / productinnovaties 
grensoverschrijdend vormgeven

• MKB meenemen in de samenwerking

• Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren en                 
langdurige samenwerking opstarten

• Human Capital in verbinding met het groei- en 
innovatieproces

• Extra aandacht voor innovaties op het gebied                           
van CO2-reductie en duurzame energie   
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INTERREG V A: Strategische Initiatieven

• Een strategisch initiatief is geen project.
• Elk strategisch initiatief biedt een kader met doelstellingen

en prioriteiten
• Projectontwikkeling in het kader van strategische 

initiatieven krijgt extra aandacht
• Initiatieven geven ook impulsen voor mogelijke thema’s 

voor grensoverschrijdende projecten
• Inhoud en kader van de initiatieven opgesteld 

door inhoudelijke experts
• Alle projecten in prioriteit 1 worden beoordeeld door een 

programma-breed innovatieoverleg



Strategisch initiatief (concept)
Agribusiness & Food

Thematische speerpunten
• Valorisatie van nevenstromen, nieuwe grondstoffen en afval-/reststoffen
• Efficiënt gebruik van grondstoffen en duurzaamheid in de waardeketen
• Productietechnologie
• Dier- en plantgezondheid
• Nieuwe levensmiddelen
• Levensmiddelenveiligheid

Criteria / kwaliteitseisen voor projecten
• Wat is het nut van een innovatie voor de burger/consument?
• In hoeverre profiteert de gehele waardeketen van het project en van de 

projectactiviteiten?
• Levert het project een relevante bijdrage aan de                      

klimaatbescherming en/of aan het behoud van bio-
diversiteit? 
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Thema 2:     Sociaal-culturele en territoriale cohesie

Ca. € 73 mln. EU-middelen voor samenwerking op het gebied van:

• Werk, opleiding en cultuur
• Natuur, landschap en milieu
• Structuur en demografie
• Netwerkontwikkeling

Om ervoor te zorgen dat de grens geen barrière meer vormt.
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Subsidievoorwaarden:

Uitgangspunten voor alle projecten:

• Minstens één Nederlandse en één Duitse projectpartner

• Echte grensoverschrijdende samenwerking

Voor prioriteit 1, ook:

• Deelname van het MKB

• “Human Capital”-activiteiten subsidiabel

• Fundamenteel onderzoek niet subsidiabel
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INTERREG V – vereenvoudiging (onder voorbehoud)

• Nog maar 2 kostencategorieën: personeelskosten en overige
kosten 

• 2007-2013: 4 kostencategorieën, vaak onduidelijkheid

• Afrekening personeelskosten op basis van flatrates (uurtarief of 
maandtarief)

• 2007-2013: ingewikkelde berekening op basis van daadwerkelijke loonkosten en 
calculatoren

• Afschaffing 100%-controle / First Level Control wordt 
vereenvoudigd en gecentraliseerd

• 2007-2013: hoge controlekosten, veel verschillende controle-instanties

• Meer flexibiliteit voor projectuitvoerders bij                               
wijzigingen

• 2007-2013: bijna elke wijziging moet worden getoetst 
en goedgekeurd



Tijdsplan

3 april 2014: CP ingediend bij de Europese Commissie
10 september: Herziene versie ingediend bij Europese 

Commissie
19 november : Startevenement in Hengelo
5 december : Constituerende vergadering Comité 

van Toezicht INTERREG V

Begin 2015: Goedkeuring eerste projecten ?
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Bedankt voor uw aandacht!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Meer info:

www.deutschland-nederland.eu
info@deutschland-nederland.eu
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Op reis naar 
INTERREG V

Andreas Kochs,
Programma-Management ERW



INTERREG IV A Deutschland-Nederland
2007-2013

362 Duits-Nederlandse projecten met
ca. 1.500 partners:

• 3 majeure projecten
• 39 middelgrote regionale projecten
• 70 kleine projecten
• 250 miniprojecten



INTERREG IV A Deutschland-Nederland
2007-2013

Investeringen van € 88 miljoen
waarvan:

• € 38 miljoen door de EU
• € 22 miljoen door NRW/NdS, Provincies en 

Ministerie van Economische Zaken
• € 28 miljoen door het MKB, publieke en 

private instellingen/verenigingen



INTERREG IV A Deutschland-Nederland
2007-2013

Resultaten

• ca. 6.000 betrokken MKB‘s
• ca. 15.000 deelnemers aan arbeidsmarkt-

en scholingsactiviteiten
• ca. 2.100 behouden/nieuwe arbeidsplaatsen
• ca. 1.000 innovaties, waarvan 400 nieuwe

producten



INTERREG IV A Deutschland-Nederland
2007-2013

. . . elke 2 weken
• 1 nieuw project
• 4 nieuwe partners
• € 250.000 investeringen in de grensregio
• 17 betrokken MKB
• 42 deelnemers bijgeschoold
• 6 behouden/nieuwe arbeidsplaatsen
• 3 innovaties, waarvan 1 nieuw product



INTERREG V A 2014-2020
Toewijzing EU-middelen op
prioriteiten*

EDR EUREGIO Euregio 
R.-Waal

Euregio 
rmn

Strategische
Initiatieven
Economie, 
Technologie & 
Innovatie

104 milj. €
Agrobusiness/Food, HTSM, Energie-CO₂,

Health/Life-Sciences, Logistik

7,6 8,8 8,5 5,1

Sociale en 
territoriale 
cohesie
(73 milj. €)

18,6 21,3 20,8 12,3

Overige sectoren
(31 milj. €)Prio. 1

Prio. 2

* Indicatief



Kansen

• Ontwikkeling van projecten in prioriteit I en II 
van regionaal en bovenregionaal belang

• Mogelijkheden voor People to People 
projecten
• Meer middelen beschikbaar dan in INTERREG IV
• Meer middelen voor concrete activiteiten
• Vergoeding voor vrijwilligersinzet

• NIEUW subsidiegebied
– nieuwe partners



Wat kunnen wij als RPM voor u doen?

• Programma-Management verleent
service

• bij het zoeken van partners over de grens
• bij het ontsluiten van nieuwe netwerken
• bij het zoeken van co-financiers over de 

grens

• Programma-Management toetst
aanvragen



Meer informatie?

INTERREG-Programma-Management
Euregio Rijn-Waal

Emmericher Straße 24
47533 Kleve
T: (+49)- (0)2821-79300 
E: zoete@euregio.org

kochs@euregio.org
I: www.deutschland-nederland.eu
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