Interreg North West Europe
Het Europese programma voor het bevorderen van o.a. een
slimmer, groener en koolstofarm Europa dat dichter bij de
burger staat, door middel van transnationale samenwerking
in North West Europe.
In deze factsheet informeren wij u graag over het programma,
de projectmogelijkheden en de criteria die worden gesteld.
Prioriteiten
Het programma heeft als ambitie om een groene, slimme en rechtvaardige transitie voor alle North West Europe
regio’s te ondersteunen. Om deze ambitie waar te maken heeft het programma vijf thematische prioriteiten
geïdentiﬁceerd:
1. Klimaat en milieu » klimaatadaptatie, biodiversiteit en milieu
2. Energietransitie » energie-eﬃciëntie, uitstootvermindering en hernieuwbare energie
3. Circulaire economie » circulaire innovaties, grondstoﬀengebruik, eco-design
4. Innovatie en veerkracht » innovatieve oplossingen en implementatie innovatiestrategieën
5. Inclusieve samenleving » inclusieve arbeidsmarkt, toegang tot zorg, duurzaam toerisme

Projectmogelijkheden
Projecten moeten onder één van de thematische prioriteiten
passen, meerwaarde hebben voor het NWE-gebied en zichtbaar
zijn richting burgers. Mogelijke projecten zijn onder andere:
• Het demonstreren en implementeren van opschaalbare
oplossingen en technologieën voor het promoten van
natuurlijk en cultureel erfgoed
• Het uitwerken en implementeren van gezamenlijke
strategieën voor slimme transformatie
• Het testen van methoden ten behoeve van circulaire
waardeketens
• Het demonstreren van businessmodellen rond energieeﬃciëntie
• Het uitwerken en implementeren van gezamenlijke
strategieën voor het behouden van biodiversiteit of het
verminderen van hittestress en luchtvervuiling

Wat zijn de criteria
• Het project moet een transnationaal karakter hebben en impact hebben in het programmagebied North West
Europe: Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, Ierland, West-Duitsland en Noord-Frankrijk.
• Het partnerschap moet bestaan uit ten minste drie partners uit drie verschillende landen. Ten minste twee
van deze partners moeten uit de NWE-regio komen.
• Het programma biedt tot maximaal 60% coﬁnanciering.
• 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 Rutger van Raalten
via 030-2318945 / rutger.vanraalten@bureaubuiten.nl

