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Kenmerk/Referentie:  18.1294 /III.2.2./AK/ha 
Datum:    22-10-2018  
Betreft:    Commissie voor Economische Aangelegenheden 
Contact:    Andreas Kochs 
Doorkiesnummer.:  02821 – 7930- 25 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Namens de voorzitter van de Commissie voor Economische Aangelegenheden, dhr. Dr. 
Dietzfelbinger, nodigen wij u uit voor de 38ste vergadering van de Commissie voor 
Economische Aangelegenheden  

 
op 5 november 2018 om 9.30 uur bij de Katjes-ondernemingsgroep te Emmerich, 
Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich 
 
 
U ontvangt hierbij de agenda van de vergadering en een toelichting daarop. 
  
 

 
drs. J.P.M. Kamps / secretaris 
 



AGENDA 
 
 
 
Punt 1  Opening en begroeting 
 
 
Punt 2  Verslag van de vergadering d.d. 25 april 2018  
  (toegezonden per e-mail op 5 juni 2018) 
 
Punt 3  Bedrijfspresentatie Katjes en discussie  
   
 
Punt 4  INTERREG V A Deutschland-Nederland (bijlagen) 
 

Nieuwe projectvoorstellen en standpuntbepaling 
 

a) Digipee - geautomatiseerde urine-analyse 

b) IOA – Internet of Agriculture 

c) VISTA – Vision supported truck docking assistant 

d) Rocket Reloaded 

e) TPRT – bandendrukregulering voor tweewielers 

 
Punt 5  Mededelingen 
 

1. Actuele stand van zaken INTERREG V A  
 

a) Verslag van de stuurgroep juni 2018 

b) Projectoverzicht INTERREG V A  

c) Voorbereiding INTERREG VI Duitsland-Nederland  
 

2. Eindejaarsbijeenkomst  
 
3. Vergaderschema 2019 
 

 
 
Punt 6  Rondvraag/Sluiting 
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INTERREG V A – Nieuwe projectvoorstellen en standpuntbepaling 
 
De volgende projectvoorstellen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat ze aan de Commissie 
voor Economische Aangelegenheden ter bespreking kunnen worden voorgelegd: 
 

a. Digipee - geautomatiseerde urine-analyse 

b. IoA – Internet of Agriculture 

c. VISTA – Vision supported truck docking assistant 

d. Rocket Reloaded 

e. T.P.R.T – Bandendrukregeling voor tweewielers 

 
Alle vijf projecten behoren inhoudelijk tot een Strategisch Initiatief. Het project Digipee 
behoort tot het Strategisch Initiatief „Helath & Lifesciences“, het project IoA behoort tot het 
Strategisch Initiatief „Agrobusiness & Food“, het project VISTA  behoort tot het Strategisch 
Initiatief „Logistiek“, de projecten Rocket Reloaded en T.P.R.T. behoren tot Strategisch 
Initiatief „HTSM“ 
Deze 5 projecten liggen ter beoordeling voor. 
Met deze 5 projecten lijkt het restbudget beperkt overvraagd. Naar verwachting van het 
programmamanagement zijn de projecten budgettair inpasbaar omdat enerzijds de 
subsidievraag in deze projecten nog zal dalen tengevolge van kostentoetsing en 
staatsteuntoetsing en anderzijds subsidie-restitutie zal plaatsvinden uit andere af te sluiten 
projecten.  
 
Per project zijn een korte notitie en het projectconcept bijgevoegd. 
 
De initiatiefnemers van de projecten zijn uitgenodigd om hun projectvoorstel toe te lichten. 
De aanwezige commissieleden hebben tijdens de vergadering de gelegenheid om vragen te 
stellen aan de projectaanvragers. 
 
Vervolgens worden de projecten in afwezigheid van de aanvragers besproken en wordt er 
per project een standpuntbepaling geformuleerd. 
 
De besluitvorming over de projecten vindt plaats in de INTERREG VA-stuurgroep. 
 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en standpuntbepaling 
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INTERREG VA 

 
DigiPee 
Gezondheidsverbetering met behulp van geautomatiseerde urine-analyse 
 
 
Het project richt zich op productontwikkeling in mkb’s. Het project betreft de ontwikkeling 
van een systeem waarmee de gezondheid in verzorgingshuizen continu gemonitord kan 
worden met behulp van sensoren in toiletpotten die de urine analyseren. Daartoe moeten 
de sensoren, cartridges (patronen), een apparaat, besturings- en analysesoftware en een 
werkbaar totaalsysteem ontwikkeld worden, die voldoen aan medische, hygiënische en 
privacy-voorschriften.  
 
Het systeem wordt in de gezondheidszorg en in de ouderenzorg getest en wordt ook in een 
consumenten-variant voorbereid. Het project behelst de samenwerking tussen mkb-
ondernemingen, zorginstellingen en een universitair ziekenhuis (in een dubbelrol als 
vertegenwoordiger van eindgebruikers en ten behoeve van wetenschappelijke input).  
 
Het project is een doorontwikkeling van een prototype dat in het INTERREG-project DigPro 
ontwikkeld is. Het project kan met zijn doelstelling wezenlijk bijdragen aan de versterking 
van de concurrentiepositie en de internationalisering van het regionale mkb (zie prioriteit I 
van het Samenwerkingsprogramma) bijdragen. 
 
Binnen het Strategische Initiatief “Health & Life Sciences” kan het project worden 
ondergebracht in het thematische speerpunt “Preventie en vroegsignalisering van ziekten: 
Ontwikkeling, beproeving en beoordeling van nieuwe doelgroepspecifieke maatregelen op 
het gebied van primaire preventie en gezondheid”, “(Door)ontwikkeling en optimalisatie van 
innovatieve en efficiënte diagnose- en therapiemethoden” en “Homecare & self-
management: Innovatieve medische technologieën, dienstverlening en infrastructuur voor 
decentrale diagnostiek, bewaking, behandeling en begeleiding van patiënten (bijv. 
eHealth)”. 
Het betreft bovendien een cross-over met de sector HTSM, omdat het hier gaat over de 
ontwikkeling van een systeem met sensor- en draadloze communicatietechnologie. Het 
product draagt bij aan de verhoging van de efficiëntie van het zorgsysteem, ontlasting van 
verplegend personeel en de kosteneffectiviteit van het zorgsysteem. 
 
Met de nagestreefde productontwikkelingen kan het project een relevante bijdrage leveren 
aan de programma-doelstelling van verhoging van de technologische innovaties in de 
sector “Health & Life Sciences”. Het project levert verkoopbare producten op, i.e. een 
geautomatiseerd urine-analyse systeem en bijbehorende cartridges en een 
procesinnovatie in de zorg ten behoeve van vroegtijdige signalering en preventie van 
ziekten. 
 
Leadpartner Medipee GmbH (Moers) 
Projectpartners Medipee GmbH (Moers) 

Carirasverband Kleve e.V. (Kleve) 
M&P Unternehmensberatung GmbH 
(Moers) 
Radboud Universitair Medisch Centrum 
(Nijmegen) 
Idenova BV (Winterswijk) 
DEMCON BV (Eindhoven/Enschede) 
Zorggroep Eelde (Boxtel) 
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Projectvolume 1.595.800,00 € 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht, 
Strategisch Initiatief Health & Life Sciences. 
De implementeerbaarheid in de D en NL 
zorgsystemen dient in de definitieve 
aanvraag beter te worden onderbouwd. 
 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a.  
 het Wirtschaftsministerium NRW,  
 de provincie Gelderland,  
 de provincie Noord-Brabanrt  
 het Ministerie van Economische 

Zaken. 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG VA 

 
IoA – Internet of Agriculture 
Wireless Solutions for Digital Farming  
 
 
Het project behelst de ontwikkeling van 6 samenhangende nieuwe digitale produkt- en 
processystemen (op basis van o.a. radiotechnologie en sensoren) welke nieuwe vormen 
van SmartFarming mogelijk maken in het grensgebied. Deze produkt- en processystemen 
kunnen worden ingezet in de land- en tuinbouw en gelieerde logistieke bedrijven en 
toeleveranciers  
Het doel van de te ontwikkelen producten- en processystemen is: 
  

• Betere benutting van landbouwproductie - efficiënt landbouwbeheer en effectiever 
beheer. 

• Optimalisatie van hoogwaardige en duurzame landbouwconcepten - betere 
documentatie, hulpbronnen, opbrengst- en gewasbeheer. 

• Nauwkeurigere productie door het gebruik van hoogwaardige milieutechnologieën - 
resource-efficiëntie, arbeidsveiligheid en kwaliteitsborging bij de productie van 
landbouwproducten. 

• Bevorderen van efficiënt gebruik van hulpbronnen - besparing van water en 
hulpbronnen. 
 

MKB-bedrijven, ondersteund door kennisinstellingen, ontwikkelen nieuwe produkt- en 
processystemen (gebruikmakend van o.a. LPWAN (Low Power Wide Area Network) 
draadloze radiotechnologie en nieuwe sensoren) welke nieuwe vormen van SmartFarming 
mogelijk maken. Deze produkt- en processystemen kunnen worden ingezet in de land- en 
tuinbouw en gelieerde logistieke bedrijven en toeleveranciers. Inzet van de systemen kan 
leiden tot efficientere bedrijfsvoering, maar ook tot beter waterbeheer, bedrijfsveiligheid, en 
hulpbronnenefficiëntie  
Het project betreft de samenwerking van bedrijven uit een groot aantal sectoren van 
informatie- en communicatietechnologie (LPWAN, IoT, sensoren), landbouw, logistiek, 
energie en toeleveringsindustrie en zal ook effecten hebben voor landbouw, vervoer, 
energieverbruik en waarschijnlijk ook voor de radiotechnologieontwikkeling 
 
Leadpartner Rhewatech (Kalkar) 
Projectpartners Stichting Sensornetwerk Achterhoek (Ulft)  

Het Internet Huis B.V. (Doetinchem) 
ISIS IC GmbH (Wesel) 
SCEME.DE (Xanten) 
 Xeelas B.V. (Arnhem) 
IMST GmbH (Kamp-Lintfort) 
Hochschule Rhein-Waal (Kleve) 
Agrobusiness Niederrhein e.V. (Straelen) 
Wageningen University & Research 
(Wageningen) 
LNagro De Ondernemerij V.O.F. (Ulft) 
IoT Farm B.V. (Doetinchem) 
Het H2O Huis B.V. (Doetinchem) 
ForFarmers N.V. (Lochem)  
Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main eG 
(Köln)  
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Projectvolume 1.456.925,00€ 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht, 
Strategisch Initiatief Agro-Food. 
In de definitieve aanvraag dient de 
bereidheid van de te betrekken bedrijven 
tot datadeling te worden onderbouwd. 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a.  
 het Wirtschaftsministerium NRW,  
 het Ministerie van Economische 

Zaken 
 de provincie Gelderland  

 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG VA 

 
VISTA 
Vision Supported Truck docking Assistant  
 
 
Het project richt zich op de ontwikkeling van een hulpsysteem voor het inparkeren 
(“docken”) van trucks op distributieterreinen. Het systeem wordt niet in de truck ingebouwd, 
maar geplaatst op de docks van het distributiecentrum. 
 
Het project behelst de samenwerking tussen mkb-bedrijven, grootbedrijven en 
kennisinstellingen. Het project richt zich op productontwikkeling van het mkb, op 
vereenvoudiging van transport en kostenvermindering, zowel bij transportbedrijven als bij 
distributiecentra, en het bijdragen aan het oplossen van personeelsproblemen in de 
logistieke sector. Het project kan met zijn doelstellingen bijdragen aan de versterking van 
de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven (zie prioriteit I van het 
samenwerkingsprogramma. 
 
Het project kan worden ingepast in speerpunt 1 van het Strategische Initiatief „Logistiek“. 
Het project wil een bijdrage leveren aan de transfer en valorisatie van wetenschappelijke 
kennis en deze versneld omzetten in nieuwe producten en processen. Het project valt 
onder het logistieke speerpunt “Innovatieve logistieke concepten, Management en design 
van supply-chain oplossingen en ICT-innovatie en soft-infrastructure”. Omdat het gaat om 
de ontwikkeling van een RLTS (Real Time Localization System) systeem, waarvoor 
sensoren, software en een userinterface ontwikkeld moeten worden, betreft het hier een 
duidelijke cross-over met het Strategisch Initiatief HTSM. 
 
Leadpartner HAN (Arnhem) 
Projectpartners HAN (Arnhem) 

Track 32 (Wageningen) 
V-Tron GmbH (Düsseldorf) 
Peter Appe Transport BV (Geldermalsen) 
Kruidvat (Heteren) 
Hochschule Rhein-Waal (Kleve) 
Ahold-Delhaize (Geldermalsen) 
Bönders GmbH Spedition (Krefeld) 
Bricklog GmbH (Bonn) 
  

Projectvolume 2.100.000€ 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht, 
Strategisch Initiatief Logistiek. 
 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
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redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a.  
 
 het Wirtschaftsministerium NRW,  
 het Ministerie van Economische 

Zaken 
 de provincie Gelderland 

 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG VA 

 
ROCKET Reloaded 
 
 
 
Het project ROCKET Reloaded haakt aan op het eerdere vooralsnog succesvolle (deels 
open) project ROCKET. Het project richt zich op productontwikkeling op het gebied van 
KET’s (Key Enabling Technologie). De nieuwe producten en toepassingen zullen zich 
focussen op de thema’s gezondheid, energie en nieuw productietechnieken. 
 
Het project richt zich op productontwikkeling in MKB’s, met flankerende 
competentieontwikkeling in het MKB. Daarmee kan het project met zijn doelstelling 
wezenlijk bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie en de internationalisering 
van het MKB (zie prioriteit I van het Samenwerkingsprogramma) bijdragen. 
 
Binnen het Strategische Initiatief “HTSM” kan het project worden ondergebracht in de 
actievelden “Machine- en apparatenbouw/productietechniek”, “Nieuwe functionele 
grondstoffen” en “Fotonica-Nano-electronica en crossovers met andere sectoren. 
 
Het project behelst tenminste 12 nieuwe product- of doorontwikkelingen inzake de sleutel-
technologieën. Met het nagestreefde aantal productontwikkelingen kan het project een 
relevante bijdrage leveren aan de programma-doelstelling van verhoging van de product- 
en procesinnovaties in de sector “HTSM”. 
 
Volgens het projectconcept zullen 18 tot 24 MKB-bedrijven in het kader van 
haalbaarheidsstudies en productontwikkeling ondersteund worden. Middels de 
pionierprojecten is reeds een groot aantal MKB-bedrijven bij projectstart bekend. 
 
De structuur van het project is deels gesloten (max. 4 pionier-projecten) en deels open (3 
ontwikkelingsprojecten en 2 haalbaarheidsstudies voor nog onbekende bedrijven). Voor het 
gesloten deel zullen, voor definitieve indiening van de aanvraag, experts uit de 5 
voorliggende pionier-projecten de 4 beste kiezen. Voor het open deel zullen experts tijdens 
de projectuitvoering beoordelen welke ontwikkelingsprojecten en haalbaarheidstudies voor 
ondersteuning in aanmerking komen. 
 
Leadpartner Oost NL (Apeldoorn) 
Projectpartners Oost NL Apeldoorn) 

Stichting Business Cluster Semiconductors 
Oost-Nederland (Nijmegen) 
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik. 
NRW (Düsseldorf) 
TAFH Münster GmbH (Münster) 
18-24 Duitse en Nederlandse MKB 
bedrijven.  
 

Projectvolume 3.000.000€ 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   
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Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht, 
Strategisch Initiatief HTSM. 
 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt cofinanciering aangevraagd bij 
o.a.: 
  
 het Wirtschaftsministerium NRW,  
 het Ministerie van Economische 

Zaken, 
 de Provincie Gelderland,  
 de Provincie Limburg,  
 de Provincie Noord-Brabant  

 
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG VA 

 
T.P.R.T. 
Tyre Pressure Regulation for Two-wheeled vehicles (bandendrukregeling voor 
tweewielers ) 
 
 
Het project richt zich op het ontwikkelen van een innovatief systeem voor het reguleren van 
de bandendruk van tweewielers (o.a. fietsen en motorfietsen) tijdens het gebruik van de 
tweewieler, zodat deze optimaal kunnen worden aangepast aan de ondergrond. 
 
In het project nemen vier mkb-bedrijven van beide zijden van de grens en een 
kennisinstelling deel. Het project levert hiermee een bijdrage aan de productontwikkeling 
binnen het mkb in het Duits-Nederlandse grensgebied. Daarmee kan het project met zijn 
doelstelling wezenlijk bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie en de 
internationalisering van het mkb (zie prioriteit I van het Samenwerkingsprogramma). 
 
Binnen het Strategische Initiatief “HTSM” kan het project worden ondergebracht in de 
speerpunten “Machine- en apparatenbouw/productietechniek”, “Nieuwe functionele 
grondstoffen” en “Fotonica-Nano-electronica en crossovers met andere sectoren. De cross-
overs met Strategische Initiatieven betreffen het SI Logistiek in het speerpunt “Innovatief en 
milieu-efficiënt transport” en het speerpunt “Groene Mobiliteit” van het SI “Energie & CO2-
arme economie”. 
 
Het project behelst tenminste 4 nieuwe product- of doorontwikkelingen met sleutel-
technologieën. Met het nagestreefde aantal productontwikkelingen kan het project een 
relevante bijdrage leveren aan de CP-doelstelling van verhoging van de product- en 
procesinnovaties in de sector “HTSM”. 
De nieuwe producten betreffen:  

• een nieuw type velg,  
• een nieuw type binnenband,  
• een in de naaf geïntegreerd pompsysteem en reguleringselektronica; alle aan te 

passen voor de diverse toepassingen: (high-end-) racefietsen, mountainbikes, 
elektrische fietsen, stadsfietsen, motoren, bromfietsen. 

 
Leadpartner HUBtech BV (Eindhoven) 
Projectpartners HUBtech BV (Eindhoven) 

IMST GmbH (Kamp-Lintfort) 
KuBus Corporate BV – Scope Cycling 
(Eindhoven) 
E. Herben Engineering (Nuenen) 
RWTH Aachen (Aachen) 
 

Projectvolume 1.788.141,88€ 
Regionale relevantie   
Bovenregionaal relevantie   

 

 
Standpuntbepaling Regionaal Programma-Management ERW 
 
Inhoudelijke toetsing 
  

Het project past in het 
Coöperatieprogramma Deutschland-
Nederland INTERREG VA 2014-2020 
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Prioriteit 1 – Verhoging van de 
grensoverschrijdende innovatiekracht, 
Strategisch Initiatief HTSM. 
 

Kostentoetsing   De toetsing van de plausibiliteit en 
redelijkheid van de kosten kon nog niet 
worden afgesloten . 

Financieringstoetsing  Er wordt geen cofinanciering aangevraagd.  
 

 
Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal 
 
Euregionale duurzame economische 
ontwikkeling 

  

Euregionale Soft Skills  
Euregionale Verankering   

 

 
Besluitvoorstel 
 
Het project opnemen in de besluitvormingsprocedure en een standpunt voor de 
Euregioraad formuleren.  
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INTERREG V A – Actuele stand van zaken 
 
Verslag uit de stuurgroep juni 2018 
 
De projectontwikkeling zowel voor projecten binnen de bovenregionale Strategische 
Initiatieven Agribusiness & Food, HTSM, Energie-CO2, Health & LifeSciences en Logistiek 
alsook voor de regionale projecten in Prioriteit 1 en 2 vindt reeds actief plaats. 
 
Prioriteit 1, Overige sectoren 
 

• In de vergadering van de INTERREG-Stuurgroep Euregio Rijn-Waal van  
19-06-2018 werden de volgende projecten ten laste van het budget Overige Sektoren 
van prioriteit 1 goedgekeurd: 
 
- BelAir  

(Kosten € 2.661.690,88; EU-middelen € 1.330.845,44) 
- Heavy Duty 

(Kosten € 1.994.479,83; EU-middelen € 996.479,83) 
 

Deze projecten werden door de commissies reeds positief geadviseerd; de adviezen 
zijn door de Euregioraad overgenomen. 
 
Het strategisch Initiatief BelAir werd door het INTERREG Innovatie Overleg positief 
geadviseerd; de adviezen werden door de INTERREG VA stuurgroep Euregio Rijn-
Waal overgenomen. 

 
Inmiddels zijn ook in de stuurgroepen van de andere Duits-Nederlandse Euregio‘s 
meerdere projecten van de Strategische Initiatieven goedgekeurd, waaraan ook 
partners uit de Euregio Rijn-Waal deelnemen. 
 
Twee door de Commissie in april en door Euregioraad positief geadviseerde 
projecten zijn niet aan de stuurgroep ter besluitvorming voorgelegd: 

 
- Tympagel: De aanvraag is niet doorgezet tengevolge van het uiteenvallen van 

projectconsortium (bedrijfsinterne redenen). 
 

- Smart Energy Enablers: De aanvraag is niet doorgezet tengevolge van een 
negatief inhoudelijk advies van de beoogde co-financiers in het INTERREG 
Innovatie Overleg. 

 
 
Besluitvoorstel:  
ter kennisneming 
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Projectoverzicht INTERREG VA  
 
Het bijgevoegde projectoverzicht INTERREG VA bevat een overzicht van alle goedgekeurde 
projecten en projectconcepten die bij het Regionale Progammamanagement bij de Euregio 
Rijn-Waal zijn ingediend. Tevens is er een overzicht met projectbeschrijvingen per prioriteit 
bijgevoegd. 
 
Van het budget voor Strategische Initiatieven (bovenregionaal INTERREG budget € 104 
Mio.) in prioriteit 1 (Economie & Technologie) zijn op totaal programmaniveau inmiddels  
100% van de middelen in projecten vastgelegd. Via de Euregio Rijn-Waal zijn hiervoor tot nu 
toe 9 projecten met een totaal volume van € 34,7 milj. aan INTERREG-middelen 
goedgekeurd. Ca. 34% van de middelen voor Strategische Initiatieven komen daarom direct 
ten goede aan projecten uit de Euregio Rijn-Waal. Voor nieuwe bovenregionale projecten 
zijn geen INTERREG-middelen meer beschikbaar. 
 
In de Overige Sectoren (regionaal INTERREG budget € 8,9 milj.) in prioriteit 1 (Economie & 
Technologie) zijn inmiddels ca. 49 % van de middelen in projecten vastgelegd. Hier werden 
tot nu toe 5 projecten goedgekeurd. Voor nieuwe regionale projecten is nog een INTERREG-
budget ter hoogte van € 4,5 milj. beschikbaar.  
 
In prioriteit 2 (maatschappelijke thema‘s) zijn inmiddels 86% van de regionale middelen 
(INTERREG budget € 20,8 milj.) in 17 projecten vastgelegd. Voor nieuwe regionale projecten 
is nog een INTERREG-budget ter hoogte van € 2,9 milj. beschikbaar. 
 
In totaal is er op dit moment nog een INTERREG-budget ter hoogte van ca. € 7,4 milj. voor 
regionale ERW-projecten beschikbaar. 
 
Het tempo van de committering van middelen in het huidige INTERREG V A programma is 
duidelijk hoger dan het in het vorige INTERREG IV A programma; deze situatie geldt voor 
alle 4 Euregio’s in het INTERREG-programma. 
 
 
Besluitvoorstel: 
ter kennisneming  
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Nationale Kofinanzierung über INTERREG Programmpartner

Prio Genehmigt Prio 2 Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D Sonstig LA/STG
2 Rahmenprojekt prio 2 4.633.328,00 €       2.316.664,00 €      148.166,00 €       148.166,00 €  30.000,00 €     -  €                    326.332,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Grenzen Bewegen 788.035,50 €          394.020,00 €          98.505,00 €          -  €                 -  €                 -  €                    98.505,00 €        -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 De Lernende Euregio 4.754.773,00 €       2.377.387,00 €      284.673,00 €       284.673,00 €  -  €                 -  €                    594.347,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Plug-in 778.364,42 €          389.182,21 €          91.489,52 €          -  €                 -  €                 -  €                    91.489,52 €        -  €                    -  €                    -  €                     01.10.2015 Genehmigt
2 Krake 3.769.701,98 €       1.884.850,99 €      471.212,75 €       -  €                 -  €                 -  €                    471.212,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Grenzinfopunkt ERW 1.911.236,03 €       955.618,02 €          161.191,59 €       60.000,00 €     30.000,00 €     -  €                    286.682,40 €      -  €                    -  €                    -  €                     02.12.2015 Genehmigt
2 Ehealth-1health -  €                         200.000,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Versorgung Verbindet 4.588.204,02 2.293.842,32 €      133.889,75 -  €                 100.000,00 €  -  €                    233.889,75 €      -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
2 Qualifi. Waldarbeit 429.499,31 €          214.749,65 €          53.687,41 €          -  €                 -  €                 -  €                    53.687,41 €        -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Ein Blick auf 2.222.586,00 €       1.111.293,00 €      277.823,25 €       -  €                 -  €                 -  €                    277.823,25 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
2 Dynamic Borders 726.831,50 €          363.415,75 €          -  €                      39.232,25 €     39.252,25 €     -  €                    78.464,25 €        -  €                    -  €                    -  €                     15.09.2016 Genehmigt
2 Rheijn.Land. Xperiences 1.759.354,00 €       879.677,00 €          219.919,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    219.919,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Nachbarsprache 3.419.995,80 €       1.709.997,80 €      422.499,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    422.499,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Oranjeroute 184.889,08 €          92.444,54 €            21.472,27 €          -  €                 -  €                 -  €                    21.472,27 €        -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
2 Arbeitsmarkt Grenzreg. 527.795,70 €   263.897,85 €          9.896,17 €            9.896,17 €       9.896,17 €       19.792,34 €        58.252,81 €        20.916,54 €        29.688,51 €        -  €                     16.03.2017 Genehmigt

Beitrag ermn Arbeitsmarkt -  €                         48.826,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     16.03.2017 Genehmigt (Über ermn)

Beitrag EDR Arbeitsmarkt -  €                         62.812,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über EDR)

Beitrag EUREGIO  Arbeitsmarkt -  €                         77.773,00 €-            -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     22.06.2017 Genehmigt (Über Euregio)

2 Green Blue Rhine 3.545.380,81 €       1.772.690,40 €      443.172,60 €       -  €                 -  €                 -  €                    443.172,60 €      -  €                    -  €                    -  €                     13.05.2017 Genehmigt
2 Oorlog & Vrijheid 1.698.600,25 €       849.300,12 €          212.348,02 €       -  €                 13.597,58 €     -  €                    138.167,63 €      -  €                    -  €                    -  €                     05.10.2017 Genehmigt

Genehmigt 35.738.575,40 €    17.879.619,65 €    3.049.945,33 €    541.967,42 €  222.746,00 €  19.792,34 €        3.815.916,64 €  20.916,54 €        29.688,51 €        -  €                     
Budget 20.823.463,47 €   
Restbudget 2.943.843,82 €     

Prio Genehmigt Prio 1 SI Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig LA/STG
HTSM Druide 4.996.806,50 €       2.484.903,25 €      -  €                      91.320,01 €     -  €                 195.339,30 €      325.565,50 €      -  €                    38.906,19 €        -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Food Food Protects 9.984.334,89 €       4.992.167,45 €      138.000,79 €       138.000,79 €  138.000,79 €  621.003,53 €      1.035.005,90 €   -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Rocket 9.994.868,76 €       4.997.434,38 €      330.584,84 €       -  €                 -  €                 495.183,02 €      683.034,52 €      341.517,26 €      198.783,91 €      -  €                     10.03.2016 Genehmigt
HTSM Spectors 9.884.989,00 €       4.942.494,00 €      241.531,00 €       21.600,00 €     -  €                 496.516,00 €      827.527,00 €      -  €                    67.436,00 €        -  €                     30.06.2016 Genehmigt
Co2 E-Bus 8.656.818,00 €       4.328.409,00 €      171.662,00 €       -  €                 -  €                 -  €                    171.662,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     30.06.2016 Genehmigt
HTSM DIGIPRO 9.975.980,00 €       4.987.991,00 €      148.231,00 €       107.117,00 €  69.248,00 €     486.897,00 €      811.496,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
HTSM XCT RFID 3.569.936,25 €       1.784.968,63 €      -  €                      29.895,66 €     -  €                 160.155,31 €      266.925,51 €      -  €                    76.874,55 €        -  €                     21.12.2016 Genehmigt
EnergieClean Energy 4.855.807,30 €       2.427.903,65 €      109.094,55 €       16.000,00 €     16.580,39 €     212.512,39 €      354.187,32 €      -  €                    -  €                    -  €                     21.12.2016 Genehmigt
Log I-AT 8.466.591,84 €       3.784.191,84 €      351.851,81 €       75.396,46 €     -  €                 678.569,64 €      837.741,89 €      -  €                    25.131,49 €        -  €              21.12.2016 Genehmigt

Genehmigt 70.386.132,54 €    34.730.463,20 €    1.490.955,99 €    479.329,92 €  223.829,18 €  3.346.176,19 €  5.313.145,64 €  341.517,26 €     407.132,14 €     -  €                     
Prio Genehmigt Prio 1 Sonstige Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL D LA/STG
Sonsti Intern. Netzwerkbüro 234.744,20 €          116.674,20 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     10.03.2016 Genehmigt
Agro Regional Skills Labs -  €                         554.510,00 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     20.06.2016 Genehmigt (Über ermn)

EnergieEnerPRO 4.230.005,00 €       2.115.002,50 €      52.667,25 €          52.667,00 €     52.667,00 €     -  €                    158.001,25 €      -  €                    -  €                    -  €              20.03.2018 Genehmigt
Beitrag ermn EnerPRO -  €                         704.930,40 €-          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     20.03.2018 Genehmigt (Über ermn)

Agrofo Bel Air 2.661.690,88 €       1.330.845,44 €      18.071,97 €          35.320,00 €     7.380,00 €       91.157,00 €        151.928,97 €      -  €                    -  €                    -  €              19.06.2018 Genehmigt
SonstigHeavy Duty 1.994.479,83 €       996.479,83 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €              19.06.2018 Genehmigt

Genehmigt 9.120.919,91 €      4.408.581,57 €      70.739,22 €         87.987,00 €    60.047,00 €    91.157,00 €        309.930,22 €      -  €                    -  €                    -  €                     
Budget 8.924.341,50 €     
Restbudget 4.515.759,93 €     

Prio1 Pipeline Kosten EU GLD NB Limburg EZ NRW NDS NL Overig D Sonstig
HTSM TPRT 1.788.141,88 €       894.070,93 €          -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €              
Logisti Vista Truck Docking 2.100.000,00 €       1.050.000,00 €      84.000,00 €          -  €                 -  €                 126.000,00 €      210.000,00 €      -  €                    -  €                    -  €              
Health SecuPrint 1.272.600,00 €       636.300,00 €          39.930,00 €          -  €                 -  €                 59.895,00 €        99.825,00 €        -  €                    -  €                    -  €                     
Health Digipee 1.595.800,00 €       797.900,00 €          18.065,00 €          18.065,00 €     -  €                 54.195,00 €        90.325,00 €        -  €                    -  €                    -  €                     
HTSM  Rocket reloaded 3.000.000,00 €       1.500.000,00 €      40.000,00 €          40.000,00 €     40.000,00 €     130.000,00 €      250.000,00 €      -  €                    ? -  €              
HTSM Internet of Agriculture 1.456.925,00 €       728.463,00 €          27.307,00 €          -  €                 -  €                 40.961,00 €        68.269,00 €        -  €                    -  €                    -  €              
SonstigO.K.-Regio(n) 3.825.000,00 €       ? ? ? ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €              
Health Aktiv aus dem St. 2.000.000,00 €       ? ? ? -  €                 ? ? -  €                    -  €                    -  €                     
Health Healthy Additives 1.000.000,00 €       ? ? ? ? ? ? -  €                    -  €                    -  €                     
SonstigThe next Stage 1.800.000,00 €       ? ? ? ? ? ? -  €                    -  €                    -  €              
SonstigTalent Pool 1.000.000,00 €       ? ? ? ? ? ? -  €                    -  €                    -  €              
SonstigBusiness Angels 300.000,00 €   ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.606.733,93 €      
Prio 2
2 Hanzesteden 1.992.394,46 €       994.751,90 €          99.475,19 €          -  €                 -  €                 -  €                    198.950,38 €      -  €                    99.475,19 €        -  €                     
2 Sprache Verbindet 1.989.203,00 €       994.600,00 €          119.054,50 €       119.054,50 €  -  €                 -  €                    248.650,00 €      -  €                    -  €                    -  €                     
2 Perspektive 360 ˚ 612.442,59 €          306.221,30 €          76.555,32 €          -  €                 ? -  €                    76.555,32 €        -  €                    -  €                    -  €                     
2 GIP extra ERW 421.913,37 €          210.959,69 €          35.567,80 €          13.248,27 €     6.614,13 €       -  €                    63.287,91 €        -  €                    -  €                    -  €                     
2 Matchbox-Plege 700.000,00 €          ? ? -  €                 ? -  €                    ? -  €                    -  €                    -  €                     
2 Endo-Care 620.543,50 €          ? -  €                      -  €                 -  €                 -  €                    -  €                     -  €                    -  €                    -  €                     

2.506.532,89 €      
Gesamt Pipeline 27.474.963,80 €    8.113.266,82 €      
Gesamt Restbudget 7.459.603,75 €      
Gesamt Genehmigt 115.245.627,85 €  57.018.664,42 €    
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Prio
Strategische 

Initiative
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

I AgriFood

Food-ProTecTs 
Combinatieproject met vooraf geformeerde clusters, o.a.:
• Ontwikkeling nieuwe systemen voor dier-behandeling als alternatief 
voor antibiotica.
• Nieuwe fluids-technology controle systemen voor dier-gezondheid.
• Ontwikkeling nieuwe real-time sensor technologie voor kwaliteits- en 
veiligheids-bewaking in  de vlees-industrie
• Ontwikkeling nieuwe technologie en tools voor recycling en upcycling 
van bio-massa produkten uit de levensmiddelen-keten.
• Bijscholing MKB food-experts.

Kombinationsprojekt mit vorab gebildeten Clustern, u.a.:
• Entwicklung neuer Systeme zur Tierbehandlung als Alternative  für den 
Einsatz von Antibiotika.
• Neue fluid-technology Kontrollsysteme für die Tiergesundheit.
• Entwicklung neuer real-time Sensortechnologie zur Qualitäts- und 
Sicherheitsüberwachung in der Fleischindustrie 
• Entwicklung neuer Technologie und Werkzeuge für das Recycling und 
Upcycling von Biomasse- Produkten aus der Lebensmittelkette.
• Fort- und Weiterbildung von KMU food-experts.

GIQS e.V.

ERW

9.984.334,89 €           4.992.167,45 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

ROCKET Combinatieproject.
Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling feasibility studie
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling

Kombinationsprojekt. 
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Machbarkeitsstudie 
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung 

 Oost NV ERW 9.994.868,76 €           4.997.434,38 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

Druide 
Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve systemen ontwikkelen voor drukbare RFID-tags voor 
massaproduktie. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative Systeme für Druckbare RFID-Tags für 
Massenmärkte entwickeln möchten.

ID4US GmbH

ERW

4.969.806,50 €           2.484.903,25 €           

Genehmigt durch LA

I

Internationaal Netwerkbureau

Intergemeentelijk servicepunt voor grensoverschrijdend-actief MKB.   

Interkommunaler Servicepunkt für grenzüberschreitend Aktive KMU's.

Gemeente Oude Ijsselstreek

ERW

234.744,20 €               116.674,20 €               

Genehmigt durch LA
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I HTSM

Spectors Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
mobiele en geïntegreerde multisensorsystemen ontwikkelen voor 
innovatieve toepassingen. 

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam mobile und integrierte Multisensorsysteme für innovative 
Anwendungen entwickeln. 

ISIS IC GmbH

ERW

9.884.989,00 €           4.942.494,00 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

E-Bus 2020 Cluster van technologiebedrijven en launching-customers werkt samen 
aan ontwikkeling, bouw en praktijktest van een hybride (ook 
bovenleidingloos) E-trolley-bus.

Cluster von Technologieunternehmen und Launching Customers arbeitet 
gemeinsam an der Entwicklung, Bau und Praxistest eines Hybrid (auch 
oberleitungsfreien) E-Trolley-Busses.

Vosloh Kiepe GmbH

ERW

8.656.818,00 €           4.328.409,00 €           

Genehmigt durch LA

I HTSM

DIGIPRO 

Ontwikkeling van innovatieve technologisch intelligente producten (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovatieve High-Techproducten). Modulair van 
opbouw analoog aan „Mechatronika voor MKB“. IO positief.

Entwicklung innovativer technologisch intelligenter Produkte (Smart 
Products, Industrie 4.0, innovative High-Tech-Produkte) in KMU. 
Modularer Aufbau analog zu „Mechatronik durch KMU“. IO Positiv.

Oost NV

ERW

9.975.980,00 €           4.987.991 €

Genehmigt durch LA

I HTSM

XTC-ID Cluster van technologiebedrijven en kenniscentra welke gezamenlijk 
innovatieve geïntegreerde systemen ontwikkelen voor “Automatische 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen”. IO positief.

Cluster von Technologie-Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die 
gemeinsam innovative integrierte Systeme zur “Automatischen 
Kapillarsäulenidentifikation mittels Radiofrequenz-Identifikation in 
Hochtemperaturöfen von Gas-Chromatografen” entwickeln möchten. IO 
positiv. 

IMST GmbH

ERW

3.569.936,25 €           1.784.968,63 €           

Genehmigt durch LA

I Energie 

Clean Energy Crossings De stichting kiEMT en de EnergieAgentur.NRW ontwikkelen in nauw 
overleg met de regionale overheden een cleantech innovatieproject met 
MKB-clusters rondom de aandachtsgebieden elektrische mobiliteit, smart-
homes & smart-grids en duurzame en decentrale opwekking .

Die Stichting kiEMT und die EnergieAgentur.NRW entwickeln in enger 
Abstimmung mit den regionalen Behörden ein Cleantech 
Innovationsprojekt mit KMU Clustern rundum die Interessensgebiete 
elektrische Mobilität, Smart-Homes & Smart-Grids und nachhaltige und 
dezentrale Gewinnung.  

Stichting Kiemt

ERW

4.855.807,30 €           2.427.903,65 €           

Genehmigt durch LA

I Logistik

I-AT Ontwikkeling van innovatieve technologische produkten en systemen 
t.b.v. autonoom zelfrijdende auto's.                       Entwicklung von 
innovatieven technologischen Produkten und Systemen für autonom 
selbstfahrende PKW.

Provincie Gelderland

ERW

8.466.591,84 €           3.784.191,84 €           

Genehmigt durch LA

I AgriFood

Regional Skills Labs
Versterking van het regionale MKB (Agribusiness en food sector) door 
training van toekomstgericht beroepsvaardigheden van jonge talenten. 
Stärkung der regionale KMU (Agrobusiness und Food Sektor) durch 
Training von zukunftsorientierten Brufspraktiken für junge Talente.

IMBSE (über RPM ERMN)

ermn

2.218.060,00 €           554.510,00 €               

Genehmigt durch LA
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I Energie 

Enerpro 
Innovatieproject met MKB product-clusters rondom duurzame energie.                                                                                   
Innovationsprojekt mit KMU Produkt-Clustern rundum nachhaltige und 
erneuerbare Energie.

Zentrum für Innovative Energiesy  

ERW

4.230.005,00 €           2.115.002,50 €           

Genehmigt durch LA

I Agrifood

Bel Air Ontwikkeling van een nieuw technologisch systeem dat de uitstoot van 
entodoxinen aan de bron (pluimveehouderijen) en daarmee 
ademproblemen bij omwonenden reduceert.                              Entwicklung 
neuartiges technologisches System, welches den Ausstoß von 
Endotoxinen an der Quelle (Geflügelhaltungsbetriebe) und damit 
Atemwegserkrankungen reduziert.

GIQS e.V.

ERW

2.661.690,88 €           1.330.845,44 €           

Genehmigt durch LA

I

Heavy Duty

Entwicklung Intelligenter asynchroner Elektromotor
 für die Verwendung in der Hebezeugtechnik, in und auf Schiffen und im 
allgemeinen Maschinenbau.                                              Ontwikkeling van 
een intelligente asynchrone electromotor voor gebruik in tiltechniek in/en 
op schepen en voor de algemene machinebouw.

RF-Frontend ERW

1.994.479,83 €           996.479,83 €               

Genehmigt durch LA

I HTSM
Internet of Agriculture Regionaal LoRa (Low Range) sensor netwerk.

Regionales LoRa (Low Range) Sensornetzwerk
Rhewatech UG

ERW
1.456.945,00 €           728.463,00 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I

O.K.-Regio(n)
Ontwikkeling van nieuwe werkwijzen/systemen t.b.v. de versterking van 
de circulaire economie.                                                        Entwickung 
neuartige Arbeitsweisen/Systeme zur Stärkung der Kreislauf-Wirtschaft.

Cirkelstad U.A.

ERW

3.825.000,00 €           1.912.500,00 €           

Idee/Grobkonzept

I HTSM

Rocket reloaded

Stimulering nieuwe hoogwaardige technologische producten (Composites, 
lightweight materials, MEMS, sensors, Microfluidics, Photonics).
• MKB-subsidieregeling product-clusters technologische ontwikkeling                                                                                                           
Förderung neuer hochwertiger technologischer Produkte (Composites, 
lightweight Materials, MEMS, Sensoren, Microfluidics, Photonics).
• KMU-Förderregelung Produkt-cluster technologische Entwicklung

Oost NV

ERW

3.000.000,00 €           1.500.000,00 €           

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Ls&Health
SecuPrint Ontwikkeling nieuwe gezondheidsproducten. Entwickung   neuer 

Gesundheitsprodukte
Heinrich Heine Universität

ERW
1.272.600,00 €           630.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

I Logistik

Vision assisted Truck-Docking
Ontwikkeling van nieuwe systemen voor Vision Assisted Truck-Docking. 
Entwicklung neuartige Systeme für Vision Assisted Truck-Docking.

HAN

ERW

2.164.744,00 €           1.082.373,00 €           

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I HTSM
TPRT Adaptive tyre-Pressure Ontwikkeling van een nieuw systeem voor zelfvulbare (motor-

)fietsbanden.
Hubtech BV

ERW
1.788.141,88 €           894.070,93 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health
Digipee Ontwikkeling van nieuwe systemen voor de zorgsector.      Entwicklung 

neuartige Systeme für Gesundheitsversorgung.
MediPee

ERW
1.595.800,00 €           797.900,00 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I LS&Health

Aktiv aus dem Stimmungstief Bevordering van een actieve levensstijl door innovatieve oplossingen in 
sport, voeding en gezondheidszorg.                 Förderung eines aktiven 
Lebensstils durch innovative Lösungen in Sport, Ernährung und im 
Gesundheidswesen.

Sport & Technology

ERW

2.000.000,00 €           1.000.000,00 €           

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
The Next Stage Ondersteuning innovatieve jonge bedrijven.                             Förderung 

innovatieve Jungunternehmen.
KplusV

ERW
1.800.000,00 €           900.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Business Angels ohne Grenze
Pilotproject waarbij Business Angels en jonge ondernemingen separaat en 
gezamenlijk worden voorbeid op grensoverschrijdende financiering door 
Business Angels. Pilotprojekt wobei Business Angels und Jung 
Unternehemen separat undf gemeisam vorbereit werden auf 
Grenzüberschreitende Finanzierung durch Business Angels.

Angels Funding Germany

ERW

300.000,00 €               150.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I

Talent Pool

Talent-Pool voor TOP-afgestudeerden bemiddelt grensoverschrijdend 
tussen TOP-afgestudeerden en MKB  in het buurland. Doel is de uitstroom 
van TOP-afgestudeerden uit de grensregio te reduceren.                                                                      
Talent-Pool von TOP-Absolventen vermittelt Absolventen 
grenzüberschreitend in KMU im Nachbarland. Ziel ist die  Abwanderung 
von TOP-AbsolventInnen aus der Grenzregion zu reduzieren. 

Radboud Universiteit

ERW

1.000.000,00 €           500.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Heathy Additives Bevordering van een actieve/gezonde levensstijl door innovatieve 
oplossingen in voeding .                                                                Förderung 
eines aktiven/gesunden Lebensstils durch innovative Lösungen in 
Ernährung.

Radboud UMC

ERW

1.000.000,00 €           500.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Tympagel
Ontwikkeling van innovatieve producten  t.b.v. trommelvlies herstel. 
Entwicklung neuartiger Produkte für Trommelfellbesserung.

BioMed Elemets BV

ERW

900.000,00 €               450.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Smart Energy Enablers Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen. Entwicklung 

neuartige Energie-Managementsysteme.
Movements Group BV

ERW
1.800.000,00 €           900.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Neue Sanitation 
Ontwikkeling van nieuwe technieken en processen t.b.v. 
afvalwaterzuivering gecombineerd met experimenten door 
bewoners/gebruikers.                                                                Entwicklung 
neue Techniken und Verfahren von Abwasserreinigung 
kombiniert mit Experimenten  von Bewohnern/Benutzern.

Sweco Nederland

ERW

1.950.000,00 €           975.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
Nachhaltig Bauen Ontwikkeling van nieuwe systemen voor duurzaam bouwen. Entwicklung 

neuartige Systeme für nachhaltig bauen.
?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Sprachtechnologie
Ontwikkeling van nieuwe spraaktechnologische industrie-systeme. 
Entwicklung von neuartige sprechtechnologische Industrie-Systeme.

Radboud

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Asbest
Ontwikkeling van innovatieve methoden ter reductie van asbest-risico's en 
versnelling van de afbouw van de asbestproblematiek. Entwicklung 
innovativer Methoden zur Reduzierung des Asbestrisikos sowie der 
beschleunigte Abbau der Asbest-problematik.

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Epistop Ontwikkeling van innovatieve bloedingstoppende producten gebaseerd 
op kogelvormige nano-particles van biopolymeren.            Entwicklung 
innovativer Blutstillungs-Produkte basierend auf kugelförmige Nano-
particles von Biopolymere.

BioMed Elemets BV

ERW Antrag/ausgearbeitetes Konzept

I Logistik
Automatic Couriers Ontwikkeling zelfrijdende koerierrobot.                                        Entwicklung 

selbstfahrende Kurierroboter.
Teleretail

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
Alfred Terminal Front-end 5e generatie mobielezenders.                      Terminal 

Front-end 5. Generation Mobil-Funk.
IMST GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik
Transport Tür zu Tür Innovatieve keten van huis tot huis personenvervoer.           Innovative 

Kette Haus zu Haus Personentransport.
Crossing Bridges

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

GAME2GAMES Netwerkontwikkeling en uitwisseling en co-creatie van nieuwe produkten 
binnen de sector van interactieve games. Netzwerkentwicklung, 
Austausch und Co-Entwicklung von neuen Produkten innerhalb des 
Bereiches für interaktive Games.

u.a. Games Bundesverband e.v.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

IISI
Versterking van de samenwerking tussen en internationalisering van jonge 
kennisintensieve bedrijven van beide zijden van de grens. Stärkung der 
Kooperation zwischen und internationalisierung von  junge 
wissensintensive Unternehmen beider Seiten der  Grenze.

Euregio Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Ecovat
Ontwikkeling van nieuwe energie-managementsystemen (thermal energy 
storage for residential areas). Entwicklung neuartige Energie-
Managementsysteme (thermal energy storage for residential areas).

?

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I AgriFood

Nextgarden 
Ontwikkelen van grensoverschrijdende MKB partnerships in de 
levensmiddelenketen (groeten en fruit) op het gebied van marktgestuurde 
produktinnovaties, marketing, verkoop en logistiek.                         
Entwicklung grenzüberschreitender KMU-Partnerschaften in der 
Lebensmittelkette (Gemüse- und Obstanbau) im Bereich marktgesteuerter 
Produktinnovationen, Marketing, Verkauf und Logistik.

Gemeente Lingewaard

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I Energie Waterstof Waterstofnet.eu ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Crossborder Incubator Accelerator Internationaliserings- en co-creatie-programma voor jonge internationaal 
georienteerde bedrijven gevestigd in incubator-centra bij en rondom de 
kenniscentra in het grensgebied. Internationalisierungs- und co-
Entwicklungs-Programm für junge international orientierte Unterhemen 
sesshaft in Inkubator-Centern, in und rund um die Institutionen im 
Grenzgebiet.

ERW/Oost NV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I

Industrial Desgin Samenwerking, netwerkontwikkeling en uitwisseling binnen de creatieve 
sector (MKB) ter versterking van de creatieve economie.

Zusammenarbeit, Netzwerkentwicklung und Austausch innerhalb des 
Kreativsektors (KMU) zur Stärkung der Kreativwirtschaft.

Oost NV/Artez

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Skeiron Skeiron ontwikkelt  een hoog efficiënte vliegende windturbine. 

Skeiron entwickelt eine hoch-effiziente fliegende Windturbine. 

Qconcepts D&E BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Neuregio 2.0 Ontwikkeling van systemen voor o.a. vroegherkenning van 
neurofysiologische storingen.

Systementwicklung zur Früherkennung von neurophysiologischen 
Störungen.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I LS&Health

Nanosense 2.0
In dit project worden innovaties ontwikkeld geschikt voor vroegtijdige 
opsporing, preventie en detectie van kankercellen en ziektekiemen.
In diesem Projekt werden mehrere Innovationen entwickelt,  für die 
Früherkennung, Prävention und Erkennung von beispielsweise 
Krebszellen, und Pathogenen.

CBMR Scientific  BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Logistik

Acces Co-creatie van innovatieve transnationale transport strategien in de 
grensregio.
Entwicklung innovativer transnationaler Transportstrategien in der 
Grenzregion.

Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
MKB Digitrans  Nu onderdeel van project Digipro.

Jetzt Bestandteil Projekt Digipro.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Improvement
Technologieën voor een duurzaam management van gewas, ziekten en 
plagen, onkruid en water in de moderne pot- en containerteelt (buiten). 
Produkten für ein nachhaltiges Management von Krankheiten, 
Schädlingen, Unkräutern und Wasser in moderner Produktion von Topf- 
und Containerpflanzen (Freiland). 

DLO/WUR

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

BioRaft-ND 

Mobiele installatie voor maaien en raffineren van gras en andere 
gewassen. Het door de raffinage verkregen eiwit kan in de levensmiddel 
en voer-industrie worden ingezet ter vervanging van soja.
Mobile Mäh- und Raffinerie-Einheit für Gras und andere Gewächse. Das 
durch die Raffinierung gewonnene Eiweiß kann in der Lebensmittel- und 
Futterindustrie als Sojaersatz eingesetzt werden.

 Waterschap Aa en Maas 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I AgriFood

Wijnbouw grensregio
Onwikkeling  van (virtueel) NL/D wijnbouw-kenniscentrum. 
Entwicklung  eines (virtuellen NL/D Kompetenzzentrums – Weinbau.

De Colonjes BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
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I Energie 
Healthy and Energy 
efficient Lighting for hospitals 

Intelligent verlichtingssysteem voor ziekenhuizen. 
Intelligentes Beleuchtungssystem für Krankenhäuser.

ISIS GMBH,
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 

Energie Effizienz E-Bike Systemen  voor betere energie-efficiecy voor E-Bikes. 
Cluster von Technologie-Unternehmen und Systeme für die verbesserte 
Energie-Effizienz bei E-Bikes.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I Energie 
Transitiemodel duurzame energie Onderzoek transitiemodel voor duurzame energie.

Studie Transitionsmodell für nachhaltige Energie.
MEA

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
I HTSM I-Lab. Bridging Science to Business  Stimuleren (begeleiding, advies, financiering) startups, spin-off’s en jonge 

bedrijven  inzake nieuwe hoogwaardige technologische producten.
Fördern (Begleitung, Beratung, Finanzierung) von Startups, Spin-off’s und 
junge Unternehmen in Sachen neuer hochwertiger technologischer 
Produkte.

 Euregio Rijn-Waal Hochschule 
Rhein-Waal 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Dijk van de toekomst Nieuwe technologische systemen voor bewaking/monitoring en 
alternatieve benutting van dijken.
Neuer technologischer Systeme zur Bewachung /Monitoring und 
alternativer Nutzung von Deichen.

Universiteit Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

High –Efficiency Si-based 
Tandem Photovoltaic technology Innovatieve zonnencel-systemen.

CInnovative Solarzellen-Systeme.

Radboud Universiteit

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM
SAIL-PRO – Safe and Amplified 
Industrial Laser Processing 

Nu onderdeel van project Rocket.
Jetzt Bestandteil Projekt Rocket.

Uni DUE
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Kingdom (Cluster Diamond) Sensor-gebaseerde innovatieve systemen  voor het meten van ‘non-
invasively blood glucose levels’ bij diabetes. Systeme zur Messung von 
‘non-invasively blood glucose levels’ bei Diabetis.

2M Engineering

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I
E-Laad Grensoverschrijdend slim laden voor electrische auto's

Grenzüberschreitendes Intelligentes Landen für Elektroautos
Stichting E-Laand-NL

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Gar-Go-Boat Ontwikkeling nieuw amfibisch transportmiddel voor door-to-door 
goederentransport. 
Entwicklung neuer amphibischer Transportmittel für Door-to-Door  
Gütertransport.

De Jong Scheepsservice BV

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

I HTSM

Printerreg
Ontwikkeling van nieuwe materialen voor RFID antennesystemen bij 3D-
Printing.
Entwicklung neure Materialien fur 3D-gedruckte RFID-Antennensysteme.

RF Frontend

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Prio
Projektname Kurzbeschreibung Projekt Lead Partner RPM Budget EFRE-Förderung Status

II

Plug-In
Aktiviteitenprogramma gericht op de versterking van het ondernemerschap van jonge 
kunstenaars en curatoren en gericht op het stimuleren van het creatief vermogen van 
ondernemers.

Aktivitätenprogramm zur Stärkung unternehmerschaftlichen Engagements junger Künstler und 
Kuratoren und dem Ziel der Förderung des Kreativpotenzials von Unternehmer.

Stadt Hamminkeln

ERW

778.364,42 €          389.182,21 €               

Genehmigt durch LA

II

Rahmenprojewkt Prio. 2 Kaderprojekt bevordering grensoverschrijdende samenwerking

Rahmenprojekt Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.633.328,00 €      2.316.664,00 €           

Genehmigt durch LA

II

Zorg verbindt Cluserprojekt bevordering grensoverschrijdende gezondheidszorg

Clusterprojekt Förderung grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung

Euregio Rhein-Waal

ERW

4.640.682,04 €      2.320.341,02 €           

Genehmigt durch LA

II

Ler(n)ende Euregio doet het! Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs

Förderung grenzüberschreitender Berufsausbildung

ROC Nijmegen

ERW

4.754.387,00 €      2.377.193,50 €           

Genehmigt durch LA

II

KRAKE: Krachtige Kernen/ Starke Dörfer 
Bovenregionaal aktiviteitenprogramma stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen 
kernen. Gebaseerd op 11 deelclusters met elke een eigen thematiek en een eigen regionale 
verankering.

Überregionales Aktivitätenprogramm Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen 
Raum und sog. kleiner Kerne.
Ausgangspunkt sind elf Teilcluster mit jeweils eines eigenen Themas und einer eigenen 
regionalen Verankerung.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

ERW

3.769.701,98 €      1.884.850,99 €           

Genehmigt durch LA

II

Grenzen bewegen Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer-Haus

ERW

788.035,00 €          394.017,50 €               

Genehmigt durch LA

II

Grensinfopunkt Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.

Informations- und Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler

Euregio Rhein-Waal 

ERW

1.911.236 955.618,02 €               

Genehmigt durch LA

II

Qualifizierung Waldarbeit 
Stimulering van de mobiliteit van kleine bosbouw dienstverlenendce bedrijven door 
implemenatie van nieuwe bijscholingsstandards.  

Förderung der Mobilität von kleinen forstwirtschaftlichen Dienstleistungsunternehmen durch 
Implementierung grenzübergreifender Qualifizierungsstandards.

Landesbetrieb Walt und Holz NRW

ERW

429.499,31 €          214.749,65 €               

Genehmigt durch LA

II
Ein Blick auf heute und damals / Zicht op 
heden en verleden

Versterking toeristische potentieel grensoverschrijdend natuurgebied Bergherbos en Eltenberg 
door betere kennis van natuur, cultuur, geschiedenis en landschap en door betere  
ontsluiting/infrastructuur. 

Erhöhung des touristischen Potenzials von Bergherbos und Eltenberg durch verbesserte 
Erkenntnis von Natur, Kultur, Geschichte und Landschaft und eine verbesserte 
Erschhliessung/Infrastruktur der Gegend. Gemeente Montferland ERW        2.222.586,00 €             1.111.293,00 € Genehmigt durch LA

II Dynamic Borders

Interlokaal ontwikkelingsprogramma van grensgemeenten inzake o.a. oprichting NL/D agro-
business-platform, oprichting NL/D stagebureau.

Interlokales Entwicklungsprogramm von Grenzkommunen mit als Ziel u.a. Einrichtiung NL/D 
Agro-Business-Platformm, NL/D Praktikumsnüro. Gemeinde Weeze ERW           726.831,50 €                363.415,75 € Genehmigt durch LA

II Rheijn.Land.Experience

Samenwerkingsprogramma van NL/D erfgoedinstellingen en musea.

Kooperationsprogramm NL/D Museen. Coop. Gelders Erfgoed ERW        1.759.354,00 €                879.677,00 € Genehmigt durch LA

II Nachbarsprache / Buurcultuur

Uitwisselingsprogramma en ontwikkeling van tools voor scholieren en docenten t.b.v. 
voortgezet onderwijs in de taal- en cultuur van het buurland. Austausch- und 
Entwicklungsprogramm von Tools für Schüler und Dozenten (weiterführenden Schulen) zwecks 
Unterricht in Sprachen und Kultur des Nachbarlandes. Universiteit Nijmegen ERW        3.419.995,80 €             1.709.997,80 € Genehmigt durch LA

II

In het spoor van de Oranjes
Grensoverschrijdende fietsroute Apeldoorn-'s-Heerenberg-Kleve-Moers met het koningshuis 
Oranje-Nassau als verbindend thema. Grenzüberschreitende Fahrradroute (Apeldoorn-'s-
Heerenberg-Kleve-Moers) mit den verbindende Thema - Köningshaus Oranje-Nassau.

Gemeente Montferland

ERW

184.889,08 €          92.444,54 €                 

Genehmigt durch LA

II

Arbeitsmarkt in Grenregionen NL-D Duurzame data-infrastrukuur voor overheden inzale de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de 
NL_ grensregio. Dauerhafte Dateninfrastruktur für Behörden zur Entwicklung des 
Arbeitsmarkets in der NL-D Grenzregion.

IT.NRW

ERW

527.795,70 €          263.897,85 €               

Genehmigt durch LA

II

The Green & Blue Rhine Alliance Versterking en ontwikkeling van watergebonden rivier-habitats en eco-corridors voor o.a. 
vissen en otters langs de Rijn.

Verstärktung und Entwicklung des wassergebundenen Flußhabitats und Eco-Corridors für u.a. 
Fische und Otter entlang des Rheins.

Stichting Ark Natuurontwikk.

ERW

3.545.380,81 €      1.772.690,40 €           

Genehmigt durch LA



II

Het verhaal van Oorlog en vrijheid
Museaal-programma rondom de thema's vrede en vrijheid in verbinding met de 2e 
Wereldoorlog.                                                                                                         Museumsprogramm 
rund um die Themen Frieden und Freiheit in Verbindung mit dem 2. Weltkrieg.

Bevrijdingsmuseum

ERW

1.698.600,25 €      849.300,12 €               

Genehmigt durch LA

II
GIP ERW Extra Informatie- en service punt voor grensbewoners en grenspendelaars.          Informations- und 

Servicepunkt für Grenzbewohner und Grenzpendler
Euregio Rhein_waal

ERW
421.913,37 €          210.959,69 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II
Endo-Care Projekt inzake gezondheidszorg (Endoscopie).                                                                Projekt im 

Bereich Gesundheitsversorgung (Endoskopischen Versorgung) .
Radboud UMC

ERW
620.543,50 €          281.891,10 €               

Idee/Grobkonzept

II
Sprache verbindet / Taal verbindt Bevordering grensoverschrijdend beroepsonderwijs                                                Förderung 

grenzüberschreitender Berufsausbildung
ROC Nijmegen

ERW
1.989.203,44 €      994.600,00 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II

Perspektive 360˚ (Grenzen Bewegen 2.0) Bijscholingsprogramma voor werkzoekenden voor de arbeidsmarkt in het buurland.

Qualifizierungsprogramm für Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt in jeweiligen 
Nachbarland.

Theodor Brauer Haus

ERW

612.442,59 €          306.221,30 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II
Hanzesteden Toeristische route/campagne rondom de Hanzesteden in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um Hansestädte  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW
1.992.394,46 €      994.751,90 €               

Antrag/ausgearbeitetes Konzept

II
Matchbox-Pflege Projekt inzake gezondheidszorg (Digitalisering).                                                                Projekt im 

Bereich Gesundheitsversorgung (Digitalisierung) .
KCR

ERW
700.000,00 €          350.000,00 €               

Idee/Grobkonzept

II

Leonardo Davinci Innovation

Dynamiseringsproject voor jongeren en bedrijven rondom technologie en creativiteit.                                                                                                                            
Dynamisierungsprojekt für Jugendliche und Unternehmen rundum Technologie & Kreativität.

CIVON

ERW

950.000,00 €          475.000,00 €               

zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Liberation Trial Bike & Hike Toeristische route/campagne rondom 2de wereldoordlog in de grensregio.                        

Touristischer Route/Kampagne rund um 2. Weltkrieg  in der  Grenzregion.
RBT KAN

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Öffentliche Parteien in Energiemarkt Erkundungs- und austauschprojekt mit Kommunen und Partners der Energiewirtschaft um die 
Energiewende und den Klimatschutz auch vor ort umzusetzen.                       Studie- en 
uitwisselingsproject van gemeenten en en partners uit de energiesector gericht op 
energietransitie en klimaatbescherming.

Alliander/Prov. Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Wilden Kerle Ontwikkeling van nieuwe praktijk-methoden ter versterking van de sociale-activering en -
participatie van jongeren met problematisch uitdagend gedrag.                 Entwicklung neuer 
Praxis-methoden zur Stärkung der sozialer-Aktivierung und - Partizipation von Jugendlichen mit 
problematisch herausforderndem Verhalten.

Haus Freudenberg GmbH

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Demokratieschiff Faciliteiten voor een duurzaam educatief jeugdprogramma rondom de thema's vrede, vrijheid 
en democratie in verbinding met Europa.                                                                                                         
Fazilitäten für ein nachhältiges edukatives Jugendprogramm rund um die Themen Frieden, 
Freiheit und Demokratie in Verbindung mit Europa.

Gemeente Wageningen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Hallo Europa / Blick über die Grenze Programma/campagne rondom de thema's Europa en grensregio.  Programm/Kampagne rund 

um die Themen Europa und Grenzregion.
Provincie Gelderland

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Fruitboomlint;  Sterke Verbinding , Groene grKlimaatbevordering/biodiversiteit in gemeenten
Förderung kommunaler Klimaschutz/Biodiversität

Stichting ECNC 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Gezonde lucht aan Rijn en Waal

De steden Nijmegen, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf willen in gezamenlijkheid werken aan 
gezonde lucht en leren van elkaar. Ze willen ondanks verschillen in wetten en beleid per land 
toch tot reductiedoelstellingen en bijbehorende aanpakken komen die richtinggevend moeten 
worden voor lokaal en regionaal beleid gericht op terugdringen van uitstoot van roet en 
NOx/NO2 (en passant ook van PM10). 

Die Städte Nijmegen, Arnhem, Duisburg und Düsseldorf möchten gemeinsam am Thema 
Luftreinhaltung arbeiten und voneinander lernen. Trotz der unterschiedlichen nationalen 
Gesetzgebungen und Politiken möchte man die Reduzierungszielsetzungen und die 
dazugehörigen Vorgehensweisen erarbeiten, die für die lokale und regionale Umweltpolitik 
richtungsweisend sein soll, um den Ausstoß von Ruß und NOx/NO2 zu verringern (beiläufig 
ebenfalls für PM10) Gemeente Nijmegen ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II City Food Gardens
Ontwikkeling van stedelijke foodgardens als drager nieuwe sociale communyties. 
Entwicklung von Städtische Foodgardens als Trägern von neue Soziale Communyties. Stichting Landwaard ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Die Dorfmacher  Stimulering leefbaarheid op het platteland en in kleinen kernen op basis van nieuwe 
methoden.
Förderung Wohn- und Lebensqualität im ländlichen Raum und sog. kleiner Kerne auf der 
Grundlage neuer Methoden.

Hochschule Rhein-Waal

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Mint –LAB on Tours Aktiviteitenprogramma met jeugd en scholen op kastelen met als doel jongeren te 
interesseren voor wiskunde, natuurkunde en techniek
Aktivitätenprogramm mit Jugendlichen und Schulen auf Schlössern mit dem Ziel, Jugendliche 
für Mathematik, Naturwissenschaften und Technik zu interessieren.

Förderverein Biotechnologie NRW

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Jeugdzorg ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Samenwerking NL/D politie Flughafen 
Weeze ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Actief over de grens Regionaal Regionaal aktiviteitenprogramma ter bestrijding van de jeugdwerkoosheid.

Regionales Aktivätenprogramm zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
School IT 2 Vervolgprojekt School IT

Folgeprojekt School-IT
Universität Duisburg-Essen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

BPASS Euregio (organisatorische) Maatregelen ter versterking van het grensgebied  als regio zonder barrieres 
(voor gehandicapten)
(organisatorische) Maßnahmen zur Stärkung des Grenzgebietes als Region ohne Barrieren (für 
Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen)

Eukoba

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Aquakultur zur Flächen-einsparung LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv
II Blended Learning Agrarservice LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Q-Koorts NL/D onderzoek naar de effecten van inentingen tegen Q-koorts en naar wat de invloed is van 
herhaalde vaccinatie
Nl/D Studie zu den Effekten von Impfungen gegen Q-Fieber und zu den Einflüssen wiederholter 
Impfungen. 

Innatos Laboraties

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Community Breaking Barieers, 
70 jaar vrijheid 

Stichting Breaking Bariers
ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



II

Berufe mit Perspektive für junge 
Türkinnen und Türken 

Aktiviteitenprogramma ter versterking van de arbeidsmarkt-participatie van Duitse en 
Nederlandse jongeren van Turkse afkomst.
Aktivitätenprogramm zur Stärkung der Teilhabe am Arbeitsmarkt deutscher und 
niederländischer Jugendlicher türkischer Abstammung.

VIA e.V 

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Afstemming (logistieke) arbeidsmarkt 
in grensgebied 

Studie en activiteitenprogramma gericht op het opheffen van fricties op de arbeidsmarkt voor 
de logistieke sector in het grensgebied.
Studien- und Aktivitätenprogramm mit dem Ziel Hindernisse auf dem Arbeitsmarkt für 
Logistiksektor abzubauen. ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Baumschulproduktion LWK ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

In die Mitte der Gesellschaft In scholing/vorming investeren, armoede bestrijden; versterking van de participatie-kansen en 
–mogelijkheden van kinderen, jongeren en hun ouders.
Armut bekämpfen; Stärkung der Teilhabechanchen und -Möglichkeiten von Kindern, 
Jugendlichen und deren Eltern.

Esta Bildungswerk

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

ISOS

Gezamenlijke NL/D ontwikkeling van een opleiding tot sportverenigings-ondersteuner.
Gemeinsame NL/D Entwicklung eines Ausbildungcurriculums – “(Sport)Vereinssassistenz”

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Poortpassage NL stations worden binnenkort volledig afgesloten; men kan enkel nog naar binnen of naar 
buiten met een NS OV-Card. Voor passagiers met een Duits reisprodukt zijn aanpassingen 
nodig; NL en D spoorbedrijven willen hiertoe een pilot in Arnhem.
NL Bahnhöfe werden in Kürze vollständig abgeschlossen; man kann diese dann nur noch mit 
einer OV-Karte betreten oder verlassen. Für Reisende mit einem deutschen Reiseprodukt sind 
Anpassungen erforderlich; NL und D Bahnunternehmen möchten hierfür ein Pilotprojekt in 
Arnhem entwickeln.

NS

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II
Wasserschutz Rampenbestrijding extreem hoogwater.

Katastrophenschutz extrem Wasserstände
Kreis Wesel/Gelderse Cie.

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II

Ökonomische Effekte und potenziale 
kooperativer Sportstättenentwicklung

Bundeling en analyse van data aangaande economische effecten en het synergie-potentieel 
van sport in het grensgebied en een leveren van een basis voor de planning van sportsteden en 
sportaanbod door gemeenten en sportaanbieders. 
Sammlung und Analyse von Daten über Wirtschaftseffekte und Synergiepotenziale des Sports 
im Grenzgebiet und eine notwendige Grundlage für die Sportstätten- und 
Sportangebotsplannung von Kommunen und Sportanbietern. 

Hogeschool Arnhem-Nijmegen

ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv

II Euregioschool
Nu onderdeel project Nachbarsprache.
Jetzt Bestandteil Projekt Nachbarsprache. Euregio Reaalschule ERW zurückgezogen/nicht mehr aktiv



Commissie 
Economische Aangelegenheden  

05-11-2018 
Punt 5.1c 

Voorbereiding INTERREG VI 
 
 
Stand van zaken 
 
Voor de actuele programma-ontwikkeling dient er rekening mee worden gehouden, dat voor 
de toekomst het budget voor INTERREG VI na jaren van groei nu in verband met de Brexit 
voor alle Europese grensregio’s samen iets lager zal uitvallen (ca. 9,5 miljard €). Het is nog 
onduidelijk wat dit voor onze grensregio betekent. 
 
De nieuwe verordeningen voor de periode 2021-2027 bevatten enkele uitgangspunten, die 
ook voor het INTERREG VI-Programma Duitsland-Nederland relevant zijn:  
 

- Thematische keuzes voor innovatie, groen, connected, mkb-bevordering, 
digitalisering en economische vernieuwing 

- Meer samenwerking van overheidsinstanties en burgers  
- Duidelijker oogmerk op het directe belang van burgers en ondernemingen in de 

grensregio 
- Meer aandacht voor kleine projecten 
- Meer gebruikmaken van vereenvoudigde kostenafrekening en daarbij passende 

opzet van controles en toetsingen. 
 
De voorbereidingen van het nieuwe INTERREG VI-Programma zijn tussentijds van start 
gegaan en een groot aantal partners, die in totaal alle programmapartners 
vertegenwoordigen, zijn hierbij betrokken. Het gaat hierbij om een continu advies- en 
consultatieproces, waarvan de resultaten t.z.t. ter besluitvorming worden voorgelegd. 
 
De voorbereidingen bevatten de volgende hoofdpunten: 
 

- Waarborging van een toereikend budget voor de doelen van het programma 
- Identificeren van kernthema ‘s 
- Uitwerking van de programmastructuur en opbouw van de programma-instanties 
- Vereenvoudiging 

 
De Euregio‘s worden in dit voorbereidingsproces door de Euregio Rijn-Waal, Sjaak Kamps, 
vertegenwoordigd. 
 
Besluitvoorstel: 
Bespreking en kennisneming 
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Vooraankondiging Eindejaarsbijeenkomst Euregio Rijn-Waal 
 
Op maandag 17 december 2018 vindt de jaarlijkse Eindejaarsbijeenkomst van de Euregio 
Rijn-Waal plaats.  
 
In dit jaar wordt wederom de Euregio-Erepenning uitgereikt en worden de winnaars van de 
jaarlijkse fotowedstrijd gehuldigd. Thema is dit jaar “Het trefpunt in uw gemeente”.  
 
De bijeenkomst vindt dit jaar van 15.00 tot ca. 18.00 uur in het Euregio-Forum, Emmericher 
Straße 24 in 47533 Kleve plaats.  
 
 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
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05-11-2018 
Punt 5.3 

 
 
 
Vergaderschema 2019  
 
Bijgevoegd is het concept-vergaderschema 2019 van de Euregio Rijn-Waal.  
 
De vergaderingen van de Commissie voor Economische Aangelegenheden staan gepland 
voor: 
 

• Woensdag, 10 april om 14:00 uur 
• Woensdag, 6 november om 14:00 uur 

 
Besluitvoorstel: 
Ter kennisneming 
 



Sitzungsplan Euregio Rhein-Waal 2019 Entwurf 
 
 

 
Euregiorat:     Donnerstag     6. Juni    14:00 Uhr  

Donnerstag   28. November  14:00 Uhr 
 
 
Netzwerkveranstaltung Euregiorat: Donnerstag  21. März    14:00 Uhr 

 
 
Vorstand:     Freitag    18. Januar     9:00 Uhr 
      Freitag      1. März    9:00 Uhr 
      Freitag    12. April    9:00 Uhr 

Freitag    17. Mai     9:30 Uhr * 
Freitag     5. Juli    9:00 Uhr 
Freitag     6. September   9:00 Uhr 
Freitag    11. Oktober    9:00 Uhr 

      Freitag      8. November   9:00 Uhr 
             
 
Ausschuss für Grenzüberschreitende 
Verständigung:    Montag   11. Februar   14:00 Uhr 
      Montag     8. April   14:00 Uhr 

 Montag     4. November  14:00 Uhr 
 
 
 
Ausschuss für Wirtschaft:   Mittwoch 10. April   14:00 Uhr 

   Mittwoch   6. November   14:00 Uhr 
 
 
 
Ausschuss für Finanzen und Projekte: Donnerstag 11. April   14:00 Uhr 

 Donnerstag   7. November   14:00 Uhr 
 
 
Rechnungsprüfungsausschuss:  Freitag  17. Mai    08:30 Uhr * 
 

    
 
Kontaktpersonentag:   Donnerstag  27. Juni   09:00 Uhr 
 
 
Begleitausschuss Interreg V A:  Freitag    8. März  10:30 Uhr 
      Freitag  28. Juni  10:30 Uhr 
      Freitag  29. November  10:30 Uhr 
 
 
Interreg-Lenkungsausschuss V A: Dienstag 19. März  10:30 Uhr 
 Dienstag 25. Juni  12:00 Uhr 
 Dienstag          3. Dezember  10:30 Uhr

   
         
Jahresabschlussempfang:   Montag 16. Dezember   15:00 Uhr 
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