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Situering Interreg
Wat is Interreg?



Interreg-Programma?

Cohesiebeleid

Doel: de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de 

regio's in Europa verkleinen.



Interreg-Programma?

Interreg binnen het cohesiebeleid?

Aandacht voor de grensgebieden in de EU

• Liggen verder van de grote metropolen

• Specifieke obstakels door nabijheid van 

landsgrenzen





Gebied en Budget



Gebied 

Grote mate van continuïteit verwacht

Deelname externe partners 

mogelijk



Budget 

• Interreg V: € 152 miljoen EFRO

• Interreg VI: af te wachten, maar zal substantieel 

bedrag zijn

In schijven beschikbaar gesteld door Europa

Steunpercentage



Looptijd



Looptijd: officieel

2021 - 2027



Looptijd: in de praktijk

Situatie Europese besluitvorming:

- Nog geen Europese meerjarenbegroting (MFK)

- Nog geen Cohesie-verordeningen  

-> vanaf dit najaar onderhandelingen 

Commissie-Raad-Parlement



Looptijd: in de praktijk

Interreg Vlaanderen-Nederland

- start: planning lancering 1e oproep: begin 2021

- einde: projecten kunnen nog tot na 2027 lopen

- waarschijnlijk 3-jarige looptijd voor projecten



Inhoud
Beleidsdoelstellingen en keuzes



Inhoud: Europa-breed

6 Beleidsdoelstellingen



Inhoud: Europa-breed

2. Groener, 

koolstofarm Europa

1. Slimmer Europa

Innovatie

Digitalisering
Concurrentievermogen 

KMO/MKB

Vaardigheden voor slimme 

specialisatie en 

ondernemerschap

Energie-efficiëntie

Hernieuwbare energie

Slimme systemen en 

lokale opslag

Klimaatverandering

Waterbeheer

Circulaire economie

Biodiversiteit



Inhoud: Europa-breed

4. Socialer Europa

3. Meer verbonden 

Europa
Digitale connectiviteit

(Stedelijke) 

mobiliteit

Transportinfrastructuur

Opleiding

Functioneren arbeidsmarkt

Armoedebestrijding 

en sociale inclusie

Gezondheidszorg



Inhoud: Europa-breed

5. Europa 

dichter bij de 

burgerVeiligheid in 

stedelijke gebieden
Cultureel 

erfgoed

Sociale, economische en ecologische 

ontwikkeling



Inhoud: Europa-breed

6. Interreg

Institutionele capaciteit 

overheidsinstanties

Efficiënt openbaar bestuur door 

samenwerking



Inhoud: Vlaanderen-Nederland

Gebieds-

analyse

Stake-

holders

Bestuurlijke 

keuzes



Inhoud: Vlaanderen-Nederland

Indicatieve timing proces: 

september 2019 – maart 2020



Inhoud: Vlaanderen-Nederland

Contouren bespreking programmapartners:

● Grote mate continuïteit met inhoud huidige programma

● Innovatie (met maatschappelijke relevantie) 

● Klimaatmitigatie (waaronder duurzame energie)



Inhoud: Vlaanderen-Nederland

Contouren bespreking programmapartners:

● andere thema’s nog af te wachten. Aandacht 

voor:

○ klimaatadaptatie

○ arbeidsmarkt

○ grensproblematiek en betrokkenheid organisaties 

dicht bij de burger in de grensstreek



Inhoud: Vlaanderen-Nederland

Doelgroep:

● Hangt af van de inhoudelijke keuzes

● Waarschijnlijk nog steeds focus op rechtstreekse 

bedrijfsbetrokkenheid



Projectselectie en 

-uitvoering



Projectselectie

● Oproepen (waarschijnlijk)

● 2-stapsprocedure inclusief 

model van begeleiding door 

projectadviseurs



Projectselectie 

● E-loket

● Comité van Toezicht (incl. 

middenveldorganisaties)



Projectuitvoering

Inhoudelijk Financieel

Rapportages Doorlopend declarerenOn desk

Ter plaatse Werkbezoeken Controle ter plaatse

First level 

control



Projectuitvoering

Inhoudelijk Financieel

Ter plaatse

Second 

level 

control
Audits bij projectpartners (light)



Projectuitvoering

Via E-loket

Getrapte bewijslast



Projectuitvoering - PPL

Projectpartners Light: behoud 

opzet maar stroomlijnen 

processen



Regelgeving



Regelgeving

4 bronnen:

a) Cohesie verordeningen 

(Europees)

b) Staatssteunregels 

(Europees)



Regelgeving

c) Nationale wetgeving 
(overheidsopdrachten/aanbestedingen, 

vennootschapsrecht, etc)

d) Programma-eigen regels



Regelgeving - Verordeningen

Vereenvoudiging

Forfaits

Lump sums
Eenheidskosten

inkomstenmonitoring



Regelgeving – Verordeningen - Forfaits

Over-

head
15%

Personeels

-kosten
20%

Reis- en 

verblijfs-

kosten
X%

40%-

forfait

?



Regelgeving – Verordeningen - Forfaits

● Minder bewijslast

● Handig voor projecten met veel 

aanbestedingen



Regelgeving – Verordeningen – Lump sums

Voorbereidings-

kosten

?

Vaste 

vergoeding 

voor 

events?
Inhoudelijke 

monitoring!



Regelgeving – Verordeningen - Eenheidskosten

SUT?

Vaste 

uurtarieven 

per 

categorie?

?



Regelgeving - Staatssteun

Staatssteun wordt 

gemakkelijker!



Regelgeving - Staatssteun

● Best case: geen staatssteun bij 

Interreg (= positie EP)

● ‘Worst’ case: versoepeling 

toepassingskader 



Regelgeving - Staatssteun

Revisie Algemene 

Groepsvrijstellingsverordening 

(AGVV):

● Interreg artikel (nr. 20) uitgebreid

● Nieuw artikel 20bis 



Regelgeving - Staatssteun

Uitbreiding art. 20 AGVV: 

○ Ook grote organisaties

○ Hoge steunintensiteiten (80%, 75%, 65%)

○ (nog steeds) alle soorten kosten

 Niet langer nodig om naar andere 

AGVV-artikels te kijken



Regelgeving - Staatssteun

Nieuw artikel 20bis:

tot € 20.000 steun per 

begunstigde (per project)



Regelgeving – Nationale wetgeving

Toename gebruik vereenvoudigde 

kostenopties (SCO’s) 

= 

beperktere controle door Interreg op 

naleving nationale regelgeving



Regelgeving – Nationale regelgeving - voorbeeld

40%-forfait

Enige reële kosten te verantwoorden 

zijn personeelskosten

Kosten van o.a. 

overheidsopdrachten/aanbestedingen 

worden gevat door forfait

Geen controle door Interreg van de 

aanbestedingsprocedures



Regelgeving – Programma-eigen

Nog steeds: 

zo weinig mogelijk eigen regels



Vragen?



Bedankt!
info@grensregio.eu


