
Nieuw vanaf 2021
• Wijziging in programmagebieden: het  
 Verenigd Koninkrijk is geen partner   
 meer in Interreg NWE en NSR en ook   
 Zwitserland neemt niet meer deel aan  
 Interreg NWE.
• Programmagebied NWE: West-, Oost-  
 en Zuid-Nederland, België,    
 Luxemburg, Ierland en delen van   
 Duitsland en Frankrijk. 
• Programmagebied NSR: Noorwegen,   
 Denemarken en delen van Zweden,   
 Duitsland, België en Nederland   
 (kustgebieden).

Doelstelling Interreg B
Door transnationale samenwerking bevorderen van o.a. een slimmer 
(innovatie), groener en koolstofarm Europa dat dichter bij de burger staat. 

INTERREG
NORTH WEST EUROPE & 
NORTH SEA REGION
Subsidiekansen voor Europese projecten 2021-2027

Stand van zaken herfst 2020

Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Emma Klever
via 030-2318945 / emma.klever@bureaubuiten.nl

Meer informatie?
Benieuwd naar de andere EU-programma’s? In het EU-dossier op onze website vindt u meer factsheets met 
subsidiekansen per EU-programma en de laatste ontwikkelingen rond het EU-budget voor 2021-2027. 

Thematische prioriteiten
Net als andere Interreg-programma’s werken Interreg NWE
en Interreg NSR met een selectie van de vijf 
Interreg-beleidsdoelstellingen, met een focus op: 

 • (NWE/NSR) BD1: Slimmer Europa: versterken   
  onderzoek/innovatiecapaciteit, slimme specialisatie en  
  digitalisering.

 • (NWE/NSR) BD2: Groener, koolstofarm Europa:  
  energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme   
  energiesystemen, klimaatadaptatie, circulaire economie,  
  multimodale stedelijke mobiliteit, biodiversiteit en   
  groene infrastructuur. 

 • (NWE) BD5: Europa dichter bij de burgers: lokale   
  samenwerking stimuleren, duurzame stedelijke   
  ontwikkeling en territoriale aanpak. 

De overige beleidsdoelstellingen BD3: Meer verbonden Europa 
en BD4: Socialer Europa komen in mindere mate aan bod.

Projectidee?
• Denk aan demonstratieprojecten, tussen de onderzoeksfase en het naar de markt brengen. Er is ook meer   
 aandacht voor het opschalen van oplossingen. 
• Focus op een complementair partnerschap in het aangewezen programmagebied.
• Thematische focus blijft breed; bekijk de ontwerpprogramma’s als je een specifiek thema in gedachten hebt. 

Planning
De verwachting is dat de programma’s eind 2020 compleet zijn en de eerste calls in 2021 open gaan. 


