Interreg Vlaanderen-Nederland
Het programma voor grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten in Zuid-Nederland en
Vlaanderen.
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:
A. Slimmer: innovatie, geavanceerde technologieën en vaardigheden voor slimme transformatie
B. Groener: energie-eﬃciëntie, verminderen uitstoot, hernieuwbare energiebronnen, klimaatverandering,
circulaire economie, biodiversiteit en groene infrastructuur
C. Socialer: inclusieve arbeidsmarkt, opleiding, duurzaam toerisme
D. Europa zonder grenzen: bestuurlijke samenwerking en contacten over de grens

Projectmogelijkheden
Projecten moeten onder één van de thematische prioriteiten passen, grensoverschrijdende meerwaarde hebben en zichtbaar zijn richting burgers.
Mogelijke projecten zijn onder andere:
• Ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, toepassingen en processen.
• Grensoverschrijdende onderzoeken naar haalbaarheid en toepassingsmogelijkheden van innovatieve (combinaties van) technologieën.
• Investeringen voor kleinschalige demonstraties of pilots.
• Gezamenlijke ontwikkeling of herstel van groene en blauwe infrastructuur
of ecosystemen.
• Grensoverschrijdende acties ten behoeve van duurzaam toerisme,
recreatie en vrijetijdsbesteding.
Het programma is zeer breed en biedt ook ruimte voor andersoortige
projecten. Daarnaast is er ook een apart fonds en aanvraagprocedure voor
kleinschalige projecten.

Wat zijn de criteria
• Het project moet een grensoverschrijdend karakter en impact hebben in het programmagebied: Vlaanderen
en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
• Het partnerschap moet ten minste één Vlaamse en één Nederlandse partner bevatten. Er kunnen ook
partners meedoen uit andere regio’s in België en Nederland.
• Het programma biedt tot 50% coﬁnanciering afhankelijk van de status van de partner (onderneming of
publieke organisatie) en de gekozen staatssteunoplossing.
• Een project mag maximaal 3 jaar duren.
• Een project wordt in twee stappen aangevraagd: eerst via een oproep voor projectideeën en bij goedkeuring
middels 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

