
Interreg Europe

Het Europese programma voor uitwisseling van 

praktijkervaringen om regionaal beleid te verbeteren. 

In deze factsheet informeren wij u graag over het programma, 
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.

Prioriteiten
De overkoepelende prioriteit van het programma is het versterken van regionaal beleid door middel van 
uitwisseling van ervaringen en het versterken van capaciteit van regionale beleidsmakers door het delen van 
good practices. Projecten kunnen zich op alle beleidsthema’s richten. Het programma reserveert 80% van het 
programmabudget voor prioritaire thema’s. Thema’s zijn:   
1. Slimmer (innovatie, digitaal)
2. Groener (energie, klimaat, circulair, duurzame mobiliteit, biodiversiteit)
3. Beter verbonden (o.a. duurzame mobiliteit)
4. Socialer (arbeidsmarkt, cultuur en toerisme, inclusiviteit)
5. Dichter bij de burger (o.a. duurzaam toerisme, erfgoed)

Projectstructuur
• Fase 1 van het project duurt drie jaar 
en bestaat uit uitwisselingen tussen de 
projectpartners, bijeenkomsten met 
regionale stakeholders, eventuele pilot acties 
en het verbeteren van het beleidsinstrument. 
Iedere deelnemende partner selecteert één 
beleidsinstrument om te verbeteren.
• Fase 2 van het project duurt één 
jaar en monitort de impact van de 
beleidsverbetering. Als er in Fase 1 nog geen 
verbetering heeft plaatsgevonden, moet er 
een actieplan worden geïmplementeerd. 

Wat zijn de criteria
• Het partnerschap moet alle vier geografi sche regio’s beslaan (Noord-, Oost-, Zuid- of West-Europa).
• Het programma richt zich op regionale beleidsmakers. Voor ten minste de helft van de gekozen 

beleidsinstrument moet de ‘beleidsverantwoordelijke autoriteit’ projectpartner zijn. Voor de andere 
beleidsinstrumenten moeten zij ten minste de rol van ‘associated policy authority’ vervullen en deelnemen in 
de regionale stakeholdergroep. 

• Ten minste één beleidsinstrument moet een Europees Investment for jobs and growth programma zijn.
• Cofi nanciering is 80% voor publieke organisaties en 70% voor private non-profi t organisaties.

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 Rutger van Raalten
via  030-2318945 / rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl 


