
STAKEHOLDERCONFERENTIES
INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND
ACHTERGROND EN KADER

Resultaten uit het INTERREG V-programma 

Van 2014 tot 2020 (officieel t/m 2022) loopt het 
huidige INTERREG V-programma Deutschland-
Nederland. Op dit moment bevindt het programma 
zich in de tweede helft van de looptijd en sinds de 
start zijn er al veel diverse samenwerkingsprojec-
ten geïnitieerd in de Nederlands-Duitse grensregio. 
De prioriteiten van het huidige programma zijn:

• Verhoging van de grensoverschrijdende inno-
vatiekracht van het programmagebied

• Sociaal-culturele en territoriale cohesie van  
het programmagebied

Tijdens de conferenties zult u worden geïnfor-
meerd over de stand van zaken van het pro-
gramma en over de resultaten die tot nu toe zijn 
bereikt binnen bovengenoemde prioriteiten.

Voorbereiding van het INTERREG VI-programma 

De Europese Commissie heeft met de publica-
tie van de nieuwe conceptverordeningen voor 
het Europees cohesiebeleid in mei 2018 het start-
schot gegeven voor de voorbereiding van IN-
TERREG VI Deutschland-Nederland 2021-2027. 
Ten behoeve van de praktische voorbereiding van 
het nieuwe INTERREG-programma is een voor-
bereidingsgroep opgericht met vertegenwoordi-
gers van de betrokken ministeries, provincies en 
Euregio’s. In de voorbereidingsgroep heeft een eers-
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te inventarisatie van de thematische prioriteiten 
voor het nieuwe programma plaatsgevonden, die 
zal dienen als basis voor de discussie tijdens de 
stakeholderconferenties. U krijgt als deelnemer 
aan een van de beide conferenties de gelegen-
heid om tijdens thematische workshops mee te 
denken over de inhoudelijke prioriteiten en de 
concretisering daarvan. Onder andere omdat 
de onderhandelingen over de EU-conceptveror-
deningen nog niet zijn afgesloten en de hoogte 
van het programmabudget nog niet vaststaat, 
dienen alle punten uit het voorliggende docu-
ment als discussievoorstel te worden gezien.

Vereenvoudiging, versnelling en digitalisering 
van het INTERREG VI-programma

De vermindering van de administratieve lasten 
en het versnellen en digitaliseren van de pro-
cedures binnen het programma, hebben in de 
voorbereiding van de nieuwe subsidieperiode 
hoge prioriteit en zijn voorwaarden voor een 
succesvol INTERREG-programma in de Neder-
lands-Duitse grensregio. Binnen drie speciaal 
hiertoe opgerichte werkgroepen, bestaande uit 
experts vanuit programma-instanties en daar-
buiten, worden de mogelijkheden ten aanzien 
van vereenvoudiging, versnelling en digitalise-
ring van het nieuwe programma onderzocht. De 
stakeholderconferenties zullen zich niet richten 
op deze technische aspecten van het nieuwe pro-
gramma maar op de inhoudelijke vormgeving.
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Prioriteiten van het INTERREG VI-programma

De Europese Commissie acht een relatie tus-
sen de nieuwe structuurfondsprogrammá s 
in de periode 2021-2027 en de doelstel-
lingen voor Europa van groot belang.
Als een van de grondslagen voor het bepalen van 
de gewenste prioritaire themá s in het INTER-
REG VI-programma heeft de voorbereidingsgro-
ep het opstellen van een strategische analyse in 
opdracht gegeven die momenteel wordt uitgevo-
erd. De voorbereidingsgroep heeft zelf een eerste 
inventarisatie gemaakt van belangrijke themá s. 
De thematische workshops zijn ingericht volgens 
deze eerste inventarisatie van themá s die in ver-
binding zijn gebracht met de volgende doelstel-
lingen uit de Europese conceptverordeningen:

• een slimmer Europa door de bevordering van 
een innovatieve en slimme economische trans-
formatie;

• een socialer Europa door de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten;

• een Europa dat dichter bij de burger staat door 
de duurzame en geïntegreerde ontwikkeling 
van stads-, plattelands- en kustgebieden, al-
sook lokale initiatieven te bevorderen.

Toelichting bij de workshopthema´s

Tijdens de thematische workshops krijgt u de mo-
gelijkheid om te reageren op de mogelijke thema´s 
en om aan te geven wat volgens u belangrijke aan-
knopingspunten of concrete maatregelen/pro-
jectideeën binnen deze thema´s zouden kunnen 

zijn. Het doel van de workshops is om tot een na-
dere inhoudelijke uitwerking te komen van de 
thematische focus van het nieuwe programma.
Hoe elk thema in de verschillende prioriteiten van 
het nieuwe programma terug zal komen, dient ver-
volgens nog gedetailleerd te worden onderzocht. 
Er zullen twee verschillende work-
shops parallel worden georganiseerd (u 
kunt zich voor één hiervan aanmelden):

1 INTERREG voor
een slimmer Europa

Het eerste thema ´een slimmer Europa´ omvat on-
derwerpen als technologische ontwikkeling, inno-
vatie en MKB-ondersteuning. Vanuit de uiteenlo-
pende nationale en regionale strategieën is er veel 
draagvlak voor het stimuleren van ontwikkeling 
en innovatie in specifieke sectoren die grensover-
schrijdend van belang zijn. Het betreft de sectoren:
• Agrofood
• HTSM
• Energie
• Health

Meer in het bijzonder de volgende thema‘s:
• Technologietransfer
• Innovatiegerichte klimaatthema´s
• Water (waterzuivering, waterbescherming)
• Natuur en milieu (innovatiegerichte thema´s)
• Mobiliteit in de grensregio (innovatief vooruit-

strevend)
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2  INTERREG voor een socialer Europa dat 
dichter bij de burger staat 

Het tweede thema dat wordt voorgesteld voor 
een nieuw INTERREG-programma is het the-
ma ´een socialer Europa dat dichter bij de burger 
staat´. Hieronder vallen samenwerking en uit-
wisseling op het gebied van de volgende thema‘s:
• Arbeidsmarkt
• Onderwijs
• Cultuur en cultureel erfgoed (daaronder valt 

ook het thema toerisme)
• Gezondheid en verpleging
• Natuur en milieu (niet-innovatiegerichte 

thema´s)
• Ruimtelijke ontwikkeling en demografie
• Kleine projecten (people to people-projecten), 

die de effecten van Europese samenwerking 
direct zichtbaar maken voor het publiek

Op basis van de Europese conceptverordeningen 
dienen INTERREG-programma´s tevens bij te 
dragen aan de doelstelling “een beter bestuur voor 
Interreg’’, waarbij de samenwerking tussen overhe-
den aan beide kanten van de grens dient te worden 
bevorderd alsmede de samenwerking tussen bur-
gers en instellingen. Hieronder valt bijvoorbeeld 
het verbeteren van de juridische en administratie-
ve samenwerking. De deelnemers worden daarom 
verzocht om in de workshops mee te denken over 
de thematische focus en daarnaast van gedach-
ten te wisselen over de verbetering van de samen-
werking tussen overheden, instellingen en burgers. 

Contact
Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat
c/o Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel. +49 (0)2821 7930 37
info@deutschland-nederland.eu

Uw ideeën zijn van groot belang bij de opstelling van het programma INTERREG VI A Deutschland-
Nederland. Wij hopen dan ook op uw actieve participatie tijdens een van de stakeholderconferenties!


