Interreg Duitsland-Nederland
Het programma voor grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten in het Duitse-Nederlandse
grensgebied.
In deze factsheet informeren wij u graag over het programma, de
projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.

Prioriteiten
Het programma is thematisch zeer breed. Er kunnen projecten worden ingediend binnen vier overkoepelende
prioriteiten:
1. Een innovatiever programmagebied » versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en
concurrentievermogen van MKB
2. Een groener programmagebied » klimaatadaptatie en circulaire economie
3. Samenwerken aan een verbonden grensgebied » inclusieve arbeidsmarkt, sociale innovatie infrastructuur,
gelijke toegang tot onderwijs, gelijke toegang tot gezondheidszorg
4. Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied » verbeteren van een eﬃciënt openbaar bestuur en
people-to-people activiteiten

Focusthema’s
Projecten moeten onder één van de thematische prioriteiten passen
en impact hebben in het programmagebied. Daarnaast zijn er ook
vijf focusthema’s die het zwaartepunt van het programma aangeven:
1. Agro & Food
2. Health & Care
3. HTSM (High Tech Systems and Materials)
4. Energie & Klimaat
5. Integratie, Onderwijs & Arbeidsmarkt
Er zijn zowel kleinschalige als grootschalige projecten mogelijk
binnen het programma.

Wat zijn de criteria
• Het project moet een grensoverschrijdend karakter en impact hebben in het programmagebied:
Oost-Nederland en West-Duitsland. Dit bevat o.a. Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en
delen van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Aan Duitse zijde gaat het om delen van Nedersaksen en
Noordrijn-Westfalen.
• Het partnerschap moet ten minste één Duitse en één Nederlandse partner bevatten. Er kunnen ook partners
meedoen uit andere regio’s in Duitsland en Nederland.
• Er wordt gewerkt met verschillende versimpelde kostenopties en afgerekend op meetbaar projectresultaat
• Een projectaanvraag loopt altijd via één van de regionale programmamanagementbureaus: Eems Dollard
Regio, Euregio Rijn-Waal, euregio rijn-maas-noord en EUREGIO.
• Grensoverschrijdende samenwerking in zuidelijk Limburg valt onder Eurregio Maas-Rijn met een eigen
Interregprogramma (Interreg Eurregio Maas-Rijn).

Aan de slag
Wij adviseren u graag over de mogelijkheden, zoals een subsidiescan of ondersteuning bij uw projectaanvraag
of uitvoering. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van alle EU programma’s en de laatste informatie.
Bezoek bureaubuiten.nl/eu of neem contact op met onze adviseur Ilse van der Werf
via 030-2318945 / ilse.vanderwerf@bureaubuiten.nl

