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Europa en grensoverschrijdende
samenwerking

Het Europese Interreg-programma Vlaanderen - Nederland is een grensoverschrijdend samen-
werkingsverband tussen Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies in de grensstreek. 

Met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) investeert het
programma in projecten die innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken 
en bevorderen. 

De Europese Unie (EU) wil de economische, 
sociale en territoriale samenhang tussen de 
lidstaten bevorderen en haar burgers een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht bieden 
zonder binnengrenzen.  Doorheen de jaren 
is er al veel bereikt waardoor de samenhang 
werd versterkt en de grenzen vervaagden. 
Zo kunnen we nu vrij reizen, zonder 
douanecontroles, en betalen we met dezelfde 
munt. Toch is een nationale grens nog te 
vaak een obstakel. Zeker in de grensstreken 
ondervinden burgers en bedrijven nog 
dikwijls problemen door bijvoorbeeld een 
gebrekkige aansluiting van infrastructuur of 
een versnipperde arbeidsmarkt tussen de 
EU-lidstaten.

Om problemen in grensregio’s aan te pakken 
en grensoverschrijdende samenwerking 
binnen Europa te bevorderen, heeft de 
EU het Interreg-programma in het leven 
geroepen, waarmee initiatieven kunnen 
worden gesubsidieerd uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Interreg richt zich met name op het 
versterken van het concurrentievermogen 
van de grensgebieden. Zo draagt het bij aan 
de economische en sociale integratie. 
Elke grensstreek binnen de EU kent een 
eigen Interreg-programma. Langs de grens 
tussen België en Nederland is het Interreg-
programma Vlaanderen - Nederland het 
belangrijkste programma.

Dit vijfde Interreg-programma is gericht op de 
Europa 2020-strategie. Die groeistrategie moet de 
EU een slimme, duurzame en inclusieve economie 
geven in een snel veranderende wereld.

Er werden vijf ambitieuze doelstellingen 
vastgesteld, voor werkgelegenheid, innovatie, 
onderwijs, sociale samenhang, en klimaat en 
energie, die we tegen 2020 willen bereiken.

www.grensregio.eu
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In deze projecten werken bedrijven, 
bedrijfskoepels, overheden, kennis-
instellingen en andere organisaties aan 
weerszijden van de grens met elkaar samen 
om tot concrete vernieuwingen te komen.

In de afgelopen programmaperiode 
(2007-2013) kregen meer dan 60 
grensoverschrijdende projecten een subsidie. 
Met een groter budget voor de komende 
jaren gaat het programma via oproepen op 
zoek naar projecten gericht op innovatie, 
duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt.

In deze brochure vindt u meer informatie 
over het Interreg-programma Vlaanderen - 
Nederland in de nieuwe programmaperiode 
(2014-2020).

Neem een kijkje op onze website voor meer 
informatie:



Programmagebied Prioriteiten

Vlaanderen, Nederland en de 8 provincies hebben 4 thema’s uitgekozen met daarbij 9
verschillende specifieke doelstellingen voor de komende jaren:

• Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
• Steun voor meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie
• Bescherming van het milieu en bevordering van efficiënte omgang met hulpbronnen
• Bevordering van werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

Die prioriteiten komen ook overeen met de aandachtspunten die de Europese Commissie
aanstipte voor België en Nederland in de programmaperiode 2014-2020.

Thema’s Doelstellingen
 
 •  Uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen
 •  Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking van     
  bedrijven onderling en/of met kennisinstellingen 

 •  Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven
 •  Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur

 • Demonstratie van innovatie in CO2-arme technologieën

 • Beschermen, bevorderen en herstellen van biodiversiteit, bodem, en ecosysteemdiensten
 • Innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen
 • Hulpbronefficiëntie in bedrijven door aanpassing van productieprocessen

 
 • Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio

Om de concurrentiekracht van onze economie te versterken is het aangewezen om te blijven 
investeren in onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is dan ook dé hoofdprioriteit van ons programma. 
Bedrijven en kenniscentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Als één van de meest dichtbevolkte gebieden in de wereld, kent de grensregio een hoge milieudruk. 
Ons leefmilieu verdient daarom ook aandacht. Niet alleen door de bescherming van milieu en natuur, 
maar ook door een meer efficiënte omgang met energie, grondstoffen, water en afval.

Tot slot biedt het programma ruimte voor het aanpakken van uitdagingen op de arbeidsmarkt in de 
grensregio, met aandacht voor arbeidsmobiliteit en training om arbeidsmarktknelpunten aan beide 
zijden van de grens op te lossen.
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Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op (delen van) 
het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. 
In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen,
Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering
van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd
door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide 
zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het 
een meerwaarde betekent voor het project, kan u trouwens ook nog partners betrekken 
van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals 
bijvoorbeeld Rotterdam - Rijnmond.
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Budget Zoek de 7 verschillen

Interreg Vlaanderen - Nederland heeft ruim 
€152 miljoen aan middelen gekregen vanuit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) om tussen 2014 en 2020 te investeren in 
waardevolle, grensoverschrijdende projecten. 
Dit is beduidend meer dan in de vorige periode.

Voor onderzoek en innovatie wordt er 40% 
van het budget voorbehouden. De prioriteiten 
energie en milieu krijgen elk 22% toebedeeld 
en er is 10% beschikbaar voor projecten rond 
arbeidsmarkt. 

Het programma subsidieert tot 50% van de 
kosten van uw project. Aanvullend kan u 
cofinanciering van private investeerders of van 
overheden inzetten. Het is echter niet mogelijk 
om de Europese steun van Interreg Vlaanderen - 
Nederland te combineren met financiering 
vanuit andere kanalen voor EFRO-subsidies of 
vanuit andere Europese programma’s zoals 
Horizon 2020, LIFE en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF).

In vergelijking met het vierde Interreg-programma (2007-2013), zijn er een aantal belangrijke veranderingen 
in het vijfde Interreg-programma voor ‘Vlaanderen - Nederland’ (2014-2020). We zetten de belangrijkste 
voor u op een rij:

 De klemtoon ligt voortaan op innovatie, duurzame energie, milieu en   
 arbeidsmarkt. Een project zal inhoudelijk dus telkens op één van die
 prioriteiten moeten inspelen. Voorheen stonden de bredere thema’s
 mens, milieu en economie centraal. 

 De verschuiving op inhoudelijk vlak zorgt ook voor een verandering in de   
 beoogde doelgroep. Bedrijven, bedrijfskoepels en kennisinstellingen gelden
 nu als het voornaamste doelpubliek, hoewel de publieke sector nog steeds een  
 belangrijke partner blijft.

 Er zal geen onderscheid meer gemaakt worden tussen enerzijds ‘grensgebieden’
 vlak aan de Belgisch-Nederlandse grens en ‘aangrenzende gebieden’ die
 voorheen slechts op 20% van de subsidies aanspraak konden maken.
 Voortaan zijn alle streken binnen de grensregio evenwaardig. Bovendien   
 kunnen er ook partners van buiten het programmagebied betrokken worden.

 Het budget voor de komende jaren is met ongeveer 60% toegenomen: van €94  
 miljoen in de periode 2007-2013 naar €152 miljoen voor de periode 2014-2020.

 Een groot verschil met de voorbije jaren is dat we vanaf 2014 starten met
 projectoproepen. Enkel binnen de periode van een projectoproep zal men
 projectaanmeldingen kunnen indienen.

 De begeleiding  van de projecten door een team van projectadviseurs wordt
 versterkt, met name bij de voorbereiding.  Als u een projectidee heeft, neemt  
 u best zo snel mogelijk contact met hen op. Elk van de projectadviseurs is ook  
 verbonden met een partneroverheid van Interreg Vlaanderen – Nederland.

 Subsidies waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden, brengen ook een
 zekere administratieve werklast met zich mee voor de begunstigden. We   
 hebben geprobeerd om de procedures te vereenvoudigen en de werklast
 te verminderen. Zo zal er onder meer gewerkt worden met een e-loket en met  
 enkele forfaitregelingen.
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Hoe een project
indienen?

Projectvoorbeelden

In de komende 7 jaar zullen er verschillende 
projectoproepen worden gelanceerd, gevolgd 
door een beslissingsprocedure in twee stappen. 
Eerst hoeft u maar een beperkte projectschets 
aan te melden, waarna een preselectie wordt 
gehouden. De geselecteerde projecten mogen 
vervolgens een uitgebreid aanvraagdossier 
indienen waarna de eindselectie doorgaat en de 
goedkeuring kan volgen.

Bij de voorbereiding en uitwerking van 
het project kan u een beroep doen op de 
projectadviseurs van het Gemeenschappelijk 
Secretariaat. Zij kunnen u helpen en begeleiden 
met het projectvoorstel. Hun contactgegevens 
vindt u op www.grensregio.eu/organisatie.

Het indienen van projecten en bijkomende 
documentatie zal voortaan verlopen via 
een e-loket. Zo verminderen we papieren 
formulieren en kan informatie eenvoudig 
hergebruikt worden. 

De doorlooptijd van de verschillende stappen 
bij de projectoproep en -selectie zal variëren 
in functie van de omstandigheden. De hele 
procedure vanaf de start van de oproep tot 
de finale goedkeuring zal  vermoedelijk een 
achttal maanden in beslag nemen. U kan steeds 
uw project vorm geven via het e-loket, en elke 
oproep zal steeds enige tijd vooraf worden 
aangekondigd. Eens de oproep start, heeft u een 
aantal weken om uw projectschets formeel in te 
dienen. Als uw project de preselectie doorkomt, 
krijgt u vervolgens nog twee tot drie maanden 
om het project verder uit te werken. Daarna is 
er in veel gevallen nog nood aan een technische 
en/of inhoudelijke herwerking van het dossier, 
waarvoor dan een nieuwe deadline wordt 
geformuleerd. Hierna kan de eindselectie volgen.

In de komende jaren gaat Interreg Vlaanderen – Nederland op zoek naar waardevolle projecten 
gericht op innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmobiliteit. Ook in de afgelopen 
programmaperiode werden er reeds projecten gefinancierd die in lijn liggen met de nieuwe 
prioriteiten. Per thema geven we u een voorbeeld ter inspiratie.

               Crossroads

Het project ‘Crossroads’ ondersteunt bedrijven 
inhoudelijk en financieel bij het ontwikkelen 
en realiseren van kansrijke innovaties door de 
inzet van opkomende technologieën. Dit leidt 
tot nieuwe producten en productieprocessen, 
waarmee bedrijven kunnen inspelen op de 
groeiende internationale vraag naar slimme 
en duurzame materialen en systemen. 
‘Crossroads’ biedt ondersteuning in de vorm 
van onder meer bedrijfsbezoeken, workshops, 
proeftuinexperimenten, haalbaarheidsstudies 
en innovatieprojecten, ook in samenwerking 
met hogescholen.
www.crossroadsproject.eu 

Partners: 
Stichting Grensoverschrijdende Innovatie CrossRoads, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij 
(BOM), DSP Valley, Innovatiecentrum Limburg, Groep T – Leuven Engineering College,
Hogeschool Zuyd, Karel De Grote Hogeschool, Katholieke Hogeschool Limburg,
nv Industriebank LIOF, en NanoHouse.

 Budget: 8.682.500€ met een Interreg-bijdrage van 3.489.000€
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                 INVEXO

De laatste jaren is er een toename van 
planten en dieren die van nature niet 
in onze streken voorkomen. Sommige 
uitheemse soorten vermeerderen zich zo 
massaal dat ze een bedreiging vormen 
voor de inheemse flora en fauna, en soms 
ook leiden tot economische schade en 
gezondheidsproblemen. In het project 
‘Invexo’ wordt de bestrijding van vier 
probleemsoorten in Vlaanderen en/of 
Zuid-Nederland bestudeerd en aangepakt: 
grote waternavel (en andere invasieve 
waterplanten), Amerikaanse vogelkers, 
stierkikker en zomerganzen.
www.invexo.eu

Partners: 
Vlaamse overheid (LNE, VMM, ANB, INBO), Staatsbosbeheer, NVWA, 3 provincies, 3 waterschappen, 
IGO Leuven, Provinciale Hogeschool Limburg, Wageningen UR (PRI), en 8 verenigingen en stichtingen in 
Vlaanderen en Nederland.
 
 Budget: 3.115.644€ met een Interreg-bijdrage van 1.331.360€

               Waterstofregio

Als waterstof duurzaam wordt aangemaakt, kan het zorgen voor een minder grote 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en minder CO2-emissies. Binnen het project 
‘Waterstofregio’ werkt een breed partnerschap samen rond verschillende concrete 
toepassingen met waterstof. Het project bouwde in de Antwerpse haven ‘s werelds 
grootste brandstofcel, dat waterstof omzet 
naar een elektrisch vermogen en hiermee 2.200 
gezinnen kan voorzien van stroom. Er werd een 
waterstoftankstation aangelegd en er werden diverse 
demonstratieprojecten uitgevoerd door bedrijven 
voor waterstof in heftrucks, sloepen en  bussen.  
Ook werd er een hoger onderwijsprogramma rond 
waterstof opgezet voor verdere kennisopbouw.
www.waterstofnet.eu

Partners: 
Waterstofnet, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM),  Energie Centrum Nederland,
Vlaams Samenwerkingsverband Waterstof en Brandstofcellen vzw, Strategische 
Projectenorganisatie Kempen, IMEC, Power-Link, Universiteit Gent en 14 hogescholen en 
bedrijven in Vlaanderen en Nederland.
 
 Budget: 14.328.130€ met een Interreg-bijdrage van 3.000.000€

              Tendenzen zonder grenzen

Werken of aanwerven over de grens is niet altijd even 
eenvoudig. Om de drempel te verlagen is er nood aan heldere 
en gepersonaliseerde informatie voor werkzoekenden, 
werknemers en werkgevers. Het project ‘Tendenzen zonder 
grenzen’ werkt daarom aan een nieuw informatiepunt waar 
mensen uit de grensregio  terecht kunnen met hun vragen en 
problemen rond grensarbeid.

Partners: 
Provincie Oost-Vlaanderen,  Technocentrum Zeeland, VOKA 
Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Dethon, RTC Oost-
Vlaanderen vzw, en RTC West-Vlaanderen vzw
 
 Budget: 761.713,00€ met een Interreg-bijdrage van 380.856,50€
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Contactgegevens

Gemeenschappelijk Secretariaat 
Interreg Vlaanderen - Nederland

Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen

T  +32 (0)3 240 69 20
F  +32 (0)3 240 69 29
E  info@grensregio.eu
W www.grensregio.eu

Programmapartners

Voor meer info: 
www.grensregio.eu

Projectadviseurs
Als u een projectidee heeft, neemt u best contact op met een projectadviseur 
binnen het secretariaat. Zij kunnen helpen en begeleiden met het uitwerken van uw 
projectidee en het zoeken naar relevante partners. Elk van hen is ook verbonden met 
een partneroverheid. www.grensregio.eu/organisatie

Deze brochure werd mogelijk gemaakt door steun van de Europese 
Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).




