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Het doel van deze prioriteitsas is om het concurrentievermogen 
van de grensregio verder te versterken. Hiertoe worden projecten 
ondersteund die grensoverschrijdende transfers van kennis, 
technologie en professionals intensiveren, als ook projecten die 
bijdragen aan de bevordering van product- en procesinnovatie in 
het programmagebied, met name voor het MKB. Hiervoor staat 
een totaalbudget van ongeveer 272 miljoen euro ter beschikking 
(bestaande uit EFRO-middelen, cofinanciering door de 
programmapartners en bijdragen van de projectpartners).

Het doel van deze prioriteitsas is om de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen burgers en instanties te versterken. Hiermee 
moet de perceptie van de grens als barrière verder worden verminderd. 
Om dit te bereiken wordt de opbouw van netwerken en structuren, 
de ontwikkeling van grensoverschrijdende partnerschappen, 
alsmede het verstrekken van persoonlijke adviezen gestimuleerd. 
Hiervoor staat een totaalbudget van ongeveer 146 miljoen euro ter 
beschikking (bestaande uit EFRO-middelen, cofinanciering door de 
programmapartners en bijdragen van de projectpartners).
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Voor het INTERREG programma V A Deutschland – Nederland is een impact-evaluatie uitgevoerd, waarmee de bijdrage van bei-
de prioriteitsassen van het programma aan de programma-doelstellingen werd geëvalueerd. In dit document worden de belang-
rijkste bevindingen van deze evaluatie weergegeven. 
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ONDERSTEUND WERDEN

hebben aan 
gemeenschappelijke lokale 

werkgelegenheids- en 
bijscholingsinitiatieven 

deelgenomen

15.242  

personen  

werden individueel 
geadviseerd

41.238 
personen  

De ondersteunde projecten binnen de eerste prioriteitsas dragen 
bij aan…

hebben aan onderzoeks- 
en innovatieprojecten 

deelgenomen
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bedrijven en   

223  
onderzoeks-
instellingen 

zijn ondersteund 
om nieuwe 

producten op de 
markt te brengen

761
bedrijven   

voor onderzoeks-  
en innovatieprojecten 

21,42
miljoen euro aan  

private investeringen  
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+ ... het verwerven van nieuwe expertise voor de ontwikkeling en 
introductie van product- en procesinnovaties, met name binnen de 
volgende sectoren:

De ondersteunde projecten binnen de tweede prioriteitsas  
dragen bij aan…

+ ... de opbouw en versterking van grensoverschrijdende netwerken, 
structuren en partnerschappen, met name binnen de volgende gebieden:

CO2-reducerende 
technologie en 

duurzame energie

Arbeidsmarkt 
en onderwijs

Natuur-  
en milieu- 

bescherming

Structuur en 
mobiliteit

Gezondheidszorg
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De ondersteuning binnen de EERSTE PRIORITEITSAS draagt  
zodoende er aan bij dat ...

De instelling tegenover en het begrip voor het buurland verbe-
terd worden door middel van duurzame partnerschappen tussen 
bedrijven aan beide zijden van de grens
De grens minder als barrière wordt waargenomen
De sociaal-culturele cohesie in het programmagebied wordt 
verhoogd
Gezamenlijke opleidings- en bijscholingsmaatregelen intensiever 
worden uitgevoerd

ONDERSTEUND WERDEN

Grensoverschrijdende transfers van kennis en technologie worden 
geintensïveerd
Nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgebouwd en innovatieve 
pilotprojecten worden gerealiseerd 
Meer MKB-ondernemingen product- of procesinnovaties introduce-
ren, zoals de verdere ontwikkeling van productieprocessen en softwa-
re-oplossingen en optimalisatie van productiestructuren en -processen
Het concurrentievermogen van het grensgebied wordt vergroot

+

+

+
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De ondersteuning binnen de TWEEDE PRIORITEITSAS draagt 
zodoende er aan bij dat ...

+

+
+

+

waren betrokken bij 
grensoverschrijdende 

projecten

1.223   

organisaties   

Opbouw van competenties 
voor grensoverschrijdende 

activiteiten

Het leren kennen 
van manieren van 

werken

Netwerken Taal- en 
interculturele 
competenties
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+ ... competenties voor grensoverschrijdende samenwerking worden  
uitgebreid:

+ ... er worden gemeenschappelijke strategieën ontwikkeld om  
bestuurders te wijzen op belangrijke thema’s voor de grensregio

Strategieën Geactiveerde 
bestuurders
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Cultuur en 
ontmoeting

PRIORITEITSAS 1 + 2

STAND VAN 
ZAKEN PER 
JUNI 2018
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