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WAT IS INTERREG DEUTSCHLAND-NEDERLAND? - ALGEMENE FEITEN

Door samenwerking over de grens verliezen de nationale  
grenzen in Europa meer en meer aan betekenis. Ter 
onder steuning van grensoverschrijdende samenwerking 
heeft de Europese Unie in 1991 het subsidieprogramma  
INTERREG gelanceerd. Ter ondersteuning van de ‘grens-
overschrijdende samenwerking’ binnen de doelstelling 
‘Europese territoriale samenwerking’ worden in de perio-
de 2014 tot 2020 de INTERREG A-programma´s uit-
gevoerd. Het doel hiervan is om de ontwikkeling en inte-
gratie van grensgebieden te stimuleren.

De belangrijkste doelstellingen van het programma zijn 
de verhoging van de innovatiekracht van de grens regio 
en het verminderen van de barrièrewerking van de 
grens. De blik over de grens moet als kans worden gezien 
in plaats van als barrière en als een vanzelfsprekendheid.

Om dit doel te bereiken zijn twee themagebieden (priori-
teiten) vastgelegd die elk meerdere thema´s omvatten.

Nog vast te leggen:  
€ 44.823.891,37

Totale kosten gepland: 
€ 398.235.266,63

Stand op 31-12-2018
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PRIORITEIT 1:  
VERHOGING VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE  

INNOVATIEKRACHT VAN HET PROGRAMMAGEBIED

PRIORITEIT 2:  
SOCIO-CULTURELE EN TERRITORIALE COHESIE VAN  

HET PROGRAMMAGEBIED

• Strategische Initiatieven:
• Agribusiness/Food
• Health & Life Sciences
• High Tech Systems & Materials (HTSM)
• Logistiek
• Energie/CO2-reductie

• Werken, onderwijs, cultuur
• Natuur, landschap en milieu
• Structuur en demografie
• Netwerkontwikkeling op lokaal en regionaal niveau
• Mini-projecten (bijv. scholierenuitwisseling, sport-

evenementen)

BUDGET  

CIRCA 90%  

VASTGELEGD



 In 2018 zijn in de vier stuurgroepen in het program-
magebied van INTERREG Deutschland -Nederland 
weer veel nieuwe projecten goedgekeurd. In totaal 
zijn tot eind 2018 127 projecten van start gegaan. 33 
projecten ontvingen in 2018 een officiële beschik-
king. De eerste 2 projecten van het programma wer-
den in 2018 administratief afgesloten. Bij 10 andere 
projecten eindigden dit jaar de officiële projectactivi-
teiten.

 Tot eind 2018 hadden de projecten binnen het 
program ma meer dan € 150 miljoen uitgegeven aan 
grens overschrijdende activiteiten. Ongeveer de helft 
hiervan werd uit EU-middelen gefinancierd, een  
ander deel door de INTERREG-partners en een deel 
door de projectpartners zelf.

 Eind 2018 was het geplande budget van INTER-
REG Deutschland-Nederland al voor ongeveer 90% 
in pro jecten gebonden, nog slechts 10% kan voor 
nieuwe projecten worden vastgelegd. Het budget dat 
voor de 5 belangrijkste economische sectoren van het 
program magebied (de zogeheten strategische initia-
tieven) gereserveerd is, is volledig vastgelegd. Door 
de vele goede projectideeën werden in 2018 ook 
projecten die binnen de sectoren van de strategische 
initiatieven vallen, binnen het niet-sectorgebonden 
budget goedgekeurd.

 Het programma heeft zijn ‘tussendoelen’ voor 2018 
bereikt, zoals bijvoorbeeld de meer dan 2800 lopende 
en afgesloten grensoverschrijdende maatregelen.

 Er werd in 2018 intensief gesproken over de toekomst 
van de ‘GrensInfoPunten’ langs de Nederlands- Duitse 
grens. Deze advies- en informatiepunten voor grens-
overschrijdend werken, wonen en studeren worden 
momenteel uit INTERREG gefinancierd. Er wordt 
echter naar een duurzame en structurele financiering 
vanaf 2021 gestreefd.

 In 2018 werd de eerste ronde van de impact-evalua-
tie van het programma uitgevoerd. Hierbij werd o.a. 
vastgesteld dat het programma planmatig en succes-
vol uitgevoerd wordt. Ondanks het grote aantal nog 
niet afgesloten projecten is te voorzien dat een bijdra-
ge aan de doelstellingen van het programma wordt 
geleverd.

 In 2018 was INTERREG Deutschland-Nederland be-
trokken bij vele evenementen om projectresultaten te 
presenteren, o.a. bij de Europadag in Düsseldorf en 
het ,,Weekend van de Wetenschap“ in Nederland.

 Het programma was in 2018 opnieuw sterker aan-
wezig op de sociale media waarbij het aantal Follo-
wers op Twitter, Facebook en LinkedIn de eigen doel-
stelling van 750 ruimschoots heeft overschreden.

 In 2018 zijn bij INTERREG Deutschland-Nederland 
de voorbereidingen voor de volgende subsidiefase 
(2021-2027) begonnen. Hiertoe is een eigen werk-
groep opgericht. 

INTERREG V A DEUTSCHLAND-NEDERLAND 
WAT GEBEURDE ER IN HET JAAR 2018? 
PROGRAMMAUITVOERING EN -VOORTGANG
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1 WILHELMSHAVEN
2 EMDEN
3  DELFZIJL EN OMGEVING
4 STADT OLDENBURG
5  DELMENHORST
6  STADT OSNABRÜCK
7 MÜNSTER
8 DUISBURG
9 KREFELD
10 DÜSSELDORF
11 MÖNCHENGLADBACH
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INNOVATIEPROJECTEN
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Tot eind 2018 heeft het programma bijvoorbeeld:
 rond de 3.000 MKB ondersteund.
 865 ondernemingen geholpen om nieuwe producten op de markt te brengen. 
 meer dan 1.400 projectpartners laten samenwerken. 

Onze INTERREG-projecten hebben onder meer het volgende mogelijk gemaakt:…

AGRIBUSINESS/FOOD
 De productie van voedinginnovaties, zoals Future Snacking, flambé-ketchup uit de fles, 

insectenburgers en voeding voor ouderen.

HEALTH & LIFE SCIENCES
 De ontwikkeling van een digitaal urinedagboek voor ouderen die zorg nodig hebben, 

met geautomatiseerde urineanalyse als plug-and-play-apparaat.

HIGH TECH SYSTEMS & MATERIALS (HTSM)
 De ontwikkeling en het gebruik van elektrische aandrijvingen, GPS, drones en  

beeldherkenning in de landbouw.
 De ontwikkeling van etiketten met RFID-technologie als vervanging voor barcodes,  

bijvoorbeeld op supermarktartikelen en kleding.

LOGISTIEK
 Het grensoverschrijdende gebruik van elektrische voertuigen voor een betere lucht-

kwaliteit met minder CO2- en fijnstofuitstoot.

ENERGIE/CO2-REDUCTIE
 De ontwikkeling van een zeezoutbatterij als goedkope en schone manier om energie  

op te slaan.
 De ontwikkeling van een nieuwe, intelligente trolleybus die op zelf opgewekte  

energie rijdt.

PRIORITEIT 1
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PROJECTEN OM DE BARRIÈREWERKING VAN DE GRENS TE VERMINDEREN 
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Het programma heeft tot eind 2018 bijvoorbeeld:
 Bijgedragen aan het geven van individueel advies aan circa 55.000 pendelaars op het gebied van 

wonen en werken.
 65.000 personen laten deelnemen aan grensoverschrijdende initiatieven op het gebied van  

onderwijs en taalkennis.
 In totaal meer dan 1.000 mini- en kleine projecten ondersteund. 

WERKEN, ONDERWIJS, CULTUUR
 De uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse scholieren en studenten.
 De kennisuitwisseling van de Duits-Nederlandse geschiedenis.

NATUUR, LANDSCHAP EN MILIEU
 Verbetering van de fysieke, grensoverschrijdende ecologische Rijn-corridor voor de 

bescherming van otters en trekvissen.
 De grensoverschrijdende ontwikkeling van milieuvriendelijk en duurzaam toerisme  

voor het behoud en de bescherming van de Waddenzee.

STRUCTUUR EN DEMOGRAFIE
 Het verbeteren van de leefkwaliteit en sociale duurzaamheid van kleine dorpen door  

het zelfmanagement te versterken.

NETWERKONTWIKKELING
 Het verminderen van schadelijke materialen en het creëren van een gezonde gebouwde 

omgeving voor werknemers. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG EN MOBILITEIT, EN INTERNE VEILIGHEID 
 Grensoverschrijdende noodhulp en politie-inzet. 

MINI-PROJECTEN 
 Jaarlijks ontmoeten honderdduizenden mensen elkaar bij Duits-Nederlandse culturele,  

muzikale en sportieve evenementen.

Een overzicht van alle projecten vindt u in de projectendatabank op www.deutschland-nederland.eu/nl/projekt-datenbank/

Onze INTERREG-projecten hebben onder meer mogelijk gemaakt:… 

PRIORITEIT 2

INTERREG V A DEUTSCHLAND-NEDERLAND



Meer informatie en nieuws over het  
INTERREG-programma Deutschland-Nederland 
vindt u op:
_

WWW.DEUTSCHLAND-NEDERLAND.EU

VOLG ONS OP: 

WILT U MEER WETEN OVER HET PROGRAMMA? 
OF HEEFT U EEN PROJECTIDEE? 
NEEMT U CONTACT MET ONS OP! 

Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend INTERREG-project? 

Op de website www.deutschland-nederland.eu vindt u een voorbeeldformulier ‘projectconcept’ waarin de 
belangrijkste punten zijn opgenomen die ook bij de officiële indiening van een aanvraag in acht dienen te worden 
genomen. Neemt u bovendien contact op met het regionale programmamanagement (RPM) bij u in de buurt.  
Het programmamanagement zal u in het verdere aanvraagproces ondersteunen. 

Voor algemene informatie over het programma kunt u contact opnemen met:

RPM Eems Dollard Regio

Bunderpoort 14
9693 ZG Bad Nieuweschans
Tel.: +31 (0)597 521 510
edr@edr.eu 

RPM Euregio Rijn-Waal 

Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel.: +49 (0)2821 79300
info@euregio.org

RPM EUREGIO

Enscheder Str. 362
48599 Gronau
Tel.: +49 (0)2562 7020
info@euregio.eu

RPM euregio-rijn-maas-noord

Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)2161 6985 505
info@euregio-rmn.de

Gemeenschappelijk 
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http://www.deutschland-nederland.eu
https://twitter.com/InterregD_NL
https://www.linkedin.com/company/interreg-deutschland-nederland/
https://www.facebook.com/InterregDNL/
https://www.youtube.com/channel/UCZoK78PIegXm07HRATAGP7g/featured?disable_polymer=1

