Interreg North Sea Region
Het Europese programma voor het bevorderen van
transnationale samenwerking in de North Sea Region.
In deze factsheet informeren wij u graag over het programma,
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.

Prioriteiten
Het programma werkt met vier thematische prioriteiten om zo gezamenlijk uitdagingen op het vlak van
economie, groene transitie en klimaat aan te pakken.
1. Robuuste en slimme economie » innovatie en
vaardigheden
2. Groene transitie » energie (eﬃciëntie,
hernieuwbaar, opslag, grids), circulaire economie en
duurzame stedelijke mobiliteit
3. Klimaatbestendigheid » klimaatadaptatie,
biodiversiteit en groene infrastructuur
4. Beter bestuur » beleidssamenwerking

Daarnaast zijn er drie doorsnijdende thema’s die
binnen alle vier de prioriteiten relevant zijn:
1. Digitalisering » benut digitale oplossingen en
bevorder digitale vaardigheden
2. Verbinding stad-platteland » versterk verbindingen,
inclusieve regionale ontwikkeling
3. Noordzeebekken » mariene en maritieme
uitdagingen en regionale kracht

Projectmogelijkheden
Projecten moeten gericht zijn op transnationale samenwerking met een
meerwaarde voor het NSR-gebied. Voorbeelden van projecten zijn o.a.:
• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën,
producten, processen of diensten voor transnationale uitdagingen
op één van de thematische prioriteiten.
• Versterken van innovatiecapaciteit en creëren van eﬀectieve
(regionale) innovatie-ecosystemen.
• Ondersteunen van MKB op het vlak van innovatiecapaciteit,
verduurzaming, digitalisering en groeikansen.
• Ontwikkelen of opschalen van hernieuwbare energie zoals waterstof.
• Inzetten van nature-based solutions en ecosysteemdiensten voor
klimaatadaptatie.

Wat zijn de criteria
• Het project moet een transnationaal karakter hebben en impact hebben in het programmagebied: Nederland,
Denemarken, Vlaanderen en delen van Noorwegen, Zweden, Duitsland en Frankrijk.
• Het partnerschap moet bestaan uit ten minste drie partners uit drie verschillende landen binnen het
programmagebied.
• Het programma biedt 60% coﬁnanciering. Voor Noorse partners is dit 50%.
• De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen: eerst een oproep voor projectideeën en - bij goedkeuring - een
volledige aanvraag die opnieuw beoordeeld wordt.

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 Emma Klever
via 030-2318945 / emma.klever@bureaubuiten.nl

