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INTERREG V A

INTERREG: Subsidieprogramma van de Europese Unie voor grensregio´s
- Budget INTERREG V A Deutschland-Nederland (2014-2020)

• € 222 milj. EU-middelen voor het programma Deutschland-Nederland
• Cofinancering lidstaten: Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Nederland en 

Nederlandse provincies

- Soort projecten: 2 prioriteiten
• Versterken van de innovatiekracht van de grensregio: 65 % budget
• Versterking van de sociaal-culturele en territoriale cohesie: 35 % budget

- Technische randvoorwaarden: financiële omvang, uitvoeringsperiode
- Inhoudelijke voorwaarden



INTERREG V A - Voorwaarden

INTERREG-voorwaarden zijn leidend: 

Prioriteit 1 – Versterking van de innovatiekracht van de grensregio
• Het MKB moet van het project in belangrijke mate profiteren en/of als 

partner aan het project deelnemen, evt. aangevuld met
kennisinstellingen, intermediairs enz. 

Prioriteit 2 – Versterking sociaal-culturele en territoriale cohesie
• Samenwerking op verschillende thema´s mogelijk:

• Werken, onderwijs, cultuur
• Natuur, landschap en milieu
• Structuur en demografie
• Netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau

• Regionale organisaties ontwikkelen gezamenlijke
initiatieven die aansluiten op de problematiek/
kansen in de grensregio op bovengenoemde
thema´s



INTERREG V A - Voorwaarden

Basisvoorwaarden gelden voor alle projecten:

• Minimaal 1 Nederlandse en 1 Duitse partner
• Het project dient een inhoudelijke grensoverschrijdende meerwaarde te 

hebben
• De cofinanciering dient evenwichtig door de Nederlands en Duitse

partners geleverd te worden
• In de uitvoering van het project dient daadwerkelijk sprake te zijn van 

samenwerking tussen de partners



INTERREG V A – Indiening projecten

Bij elke Euregio (4) is een Regionaal Programmamanagement (RPM) 
ingericht:

• Begleidt en ondersteunt de partners gedurende het hele
projecttraject van voorbereiding, indiening, besluitvorming en 
afwikkeling

• Actief zoeken naar partners en projectmogelijkheden op die 
terreinen waar nog weinig initiatieven zijn



INTERREG V A - Besluitvormingsproces

Regionale INTERREG-Stuurgroep:
• Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen*
• Bezirksregierung Düsseldorf
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat*
• Provincie Gelderland*
• Provincie Noord-Brabant*
• Provincie Limburg*
• Euregio Rijn-Waal

* Deze partners cofinancieren ook



INTERREG V A - Besluitvormingsproces

Technisch Overleg (ambtelijke regionale voorbereidingsgroep):
• Voorbereiding van de besluitvorming door de INTERREG-

stuurgroep

• Toetsing van de projecten of deze aan de INTERREG-
voorwaarden voldoen

• Cofinanciering door de INTERREG-programmapartners: 
programma-partners toetsen of de projecten aan de „eigen“ 
cofinancieringsvoorwaarden voldoen. 



INTERREG V A - Besluitvormingsproces

Interne besluitvorming Euregio Rijn-Waal
• Brengt de projecten in de commissies, het Dagelijks Bestuur en de 

Euregioraad in voor een advies over de projecten

• Rol Commissies: 
• Kijken naar regionaal draagvlak
• Botst het project met regionale/lokale beleidsdoelen
• Verbeterpunten
• Zijn er evt. andere partijen die zinvol zijn en toegevoegd kunnen worden
• Past het project binnen de Strategische Agenda van de Euregio Rijn-Waal

• Het advies wordt via het RPM gecommuniceerd met de aanvrager. 
Op basis hiervan wordt het projectvoorstel, 
aangepast, aangevuld of bijgesteld. Dit aangepaste
voorstel gaat naar het Dagelijks Bestuur 
en de Euregioraad



INTERREG V A - Besluitvormingsproces

INTERREG-Stuurgroep:

• Besluiten over goedkeuring/afwijzing projecten en 
evt. cofinancering

• Alle leden hebben één stem, besluitvorming vindt op basis van 
unanimiteit plaats. De partners die besluiten het project te 
cofinancieren, als het project aan alle INTERREG-voorwaarden voldoet, 
hebben met name een beslissende stem.

• Rol Euregio Rijn-Waal: regionaal draagvlak



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt
Euregio Rhein-Waal Tel: 0049-2821-79300 Fax: 0049-2821-793030
Emmericher Straße 24 E-mail: info@euregio.org Internet: www.euregio.org
47533 Kleve www.facebook.com/EuregioRheinWaal www.twitter.com/EuregioRijnWaal
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