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1. Inleiding en opzet publicatie

Inleiding
De hoofddoelstelling van deze VNG-publicatie is om gemeenten te informeren over hoe zij 

Europees geld en Europese kennis kunnen verkrijgen door samen te werken met Europese 

partners. Kortom: gemeenten informeren over de meerwaarde van Europees samenwerken.

Voor de meeste Europese fondsen heb je één of meerdere Europese partners nodig. Maar 

waarom zou je als gemeente samenwerken over de grens? En wat levert dat dan op? Met 

welke buitenlandse organisaties zou je als gemeente kunnen samenwerken? En hoe vind 

je die, hoe richt je de samenwerking in en wat levert het je als gemeentelijke organisatie 

op? Vaak wordt gedacht dat Europese samenwerking moeilijk is. Is dat echt zo? Weegt de 

investering in een dergelijke samenwerking op tegen de extra middelen die je op deze 

manier kunt genereren? 

Deze publicatie probeert een praktisch antwoord te formuleren op deze vragen. En 

daarmee een praktische leidraad te bieden voor gemeenten die erover denken om te 

gaan samenwerken over de grens. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt een beeld 

geschetst van de mogelijkheden die Europese samenwerking voor gemeenten kan bieden. 

De focus ligt overigens op het opzetten van een Europese samenwerking: hoe pak je dat 

aan?

In hoofdstuk 2 zullen de drie praktijkvoorbeelden worden geïntroduceerd die als leidraad 

dienen voor deze publicatie. Overigens zullen diverse andere praktijkvoorbeelden de revue 

passeren in deze publicatie. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de verschillende 

soorten samenwerkingspartners die er zijn, en aan de verschillende rollen die je als 

projectpartner kunt spelen. In hoofdstuk 4 wordt een vijfstappenplan geïntroduceerd 
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dat als praktische handreiking kan worden gebruikt bij het opzetten van een Europees 

samenwerkingsverband of - project. Hierna wordt elk van deze stappen nader beschreven.

Waarom Europees samenwerken?
Gemeenten maken beleid en voeren op basis van dat beleid projecten uit. Om die projecten uit te 

kunnen voeren is geld nodig. Gemeenten hebben zelf de beschikking over financiële middelen, 

deze zijn echter niet voldoende om alle gemeentelijke projecten en prioriteiten te realiseren. 

Er is dus cofinanciering nodig om de gemeentelijke doelstellingen te realiseren. Eén van de 

mogelijkheden voor het financieren van projecten bestaat uit het binnenhalen van Europese 

middelen voor gemeentelijke prioriteiten. Als een gemeentelijk project aansluit bij Europese 

doelen en ook nog eens aansluit bij een Europees programma dan is er de mogelijkheid om een 

grensoverschrijdende samenwerking op te zetten.

Naast het binnenhalen van Europese middelen heeft een dergelijke samenwerking meer 

belangrijke voordelen: de uitwisseling van kennis en kunde ten aanzien van het betreffende 

beleidsterrein/project. Dit voorkomt dat je als organisatie zelf telkens opnieuw het wiel moet gaan 

uitvinden en levert nieuwe inzichten op over de aanpak van projecten en problematieken.

Europese samenwerking kan dus een duidelijke financiële maar ook inhoudelijke meerwaarde 

hebben en gaat dus zeker niet alleen over geld. Het financiële aspect van Europees samenwerken 

wordt zelfs steeds minder belangrijk. Kennis- en ervaringsuitwisseling (best practices) 

worden steeds belangrijker. Dus samenwerken op basis van inhoud. Als er dan ook nog een 

subsidiemogelijkheid is om die samenwerking te ondersteunen dan is dat mooi meegenomen.

De Europese Unie is actief op veel beleidsterreinen waar ook gemeenten zich mee bezighouden. 

Per beleidsterrein zijn er Europese doelstellingen en agenda’s opgesteld die Europa wenst te 

realiseren. Aan verschillende Europese doelen en agenda’s zijn fondsen gekoppeld.

Meer info over de diverse Europese fondsen is te vinden in de Europese Subsidiewijzer van de VNG 

die jaarlijks verschijnt.

Meerwaarde Europees samenwerken
Europese samenwerking kan een duidelijke financiële maar ook inhoudelijke meerwaarde hebben 

en gaat dus zeker niet alleen over geld. Regelmatig wordt de vraag gesteld wat het leidend motief 

zou moeten zijn voor Europees samenwerken. Is dat de inhoud of de subsidiemogelijkheid? Wordt 

er een Europese subsidiemogelijkheid gezocht bij een bestaand projectidee of wordt er op basis 

van een subsidiemogelijkheid die zich aandoet een nieuw project ontwikkeld? De inhoud zou de 

basis moeten zijn voor grensoverschrijdende samenwerking. Een inhoudelijk goed georganiseerd 

en stevig samenwerkingsverband is vaak duurzamer dan een samenwerkingsverband dat louter 

wordt opgezet vanwege een Europese subsidiemogelijkheid die zich voordoet. In het laatste 

geval komt het maar al te vaak voor dat het einde van het subsidieproject ook het einde van de 

samenwerking betekent.

Een gemeente kan zowel een faciliterende als een participerende rol vervullen. Dit is vooral ook 

afhankelijk van de aard van het project. Als het een project of beleidsveld betreft waarin de 

gemeente een duidelijke actieve rol heeft dan is een participerende rol het meest passend. Een 

faciliterende rol kan ook heel goed werken en een meerwaarde bieden voor het gemeentelijk 

beleid. Zo heeft de gemeente Maastricht bijvoorbeeld een faciliterende rol gespeeld in een 

samenwerkingsverband tussen Europese biotechnologieregio’s. Doelstelling van het project 
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betrof het bij elkaar brengen van (startende) bedrijven en onderzoeksinstellingen in deze 

sector uit de verschillende deelnemende landen. De gemeente Maastricht heeft samen met het 

bedrijfsleven in die stad het project geïnitieerd, het partnerschap vormgegeven en daarna het 

project als internationale managementautoriteit gefaciliteerd. Het project heeft diverse nieuwe 

samenwerkingsprojecten tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten opgeleverd wat weer heeft 

geleid tot een versterking van de Maastrichtse economie.
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2.  Drie praktijkvoorbeelden

Drie casussen vormen de centrale leidraad voor deze publicatie:

•	 	een	samenwerkingsverband	ontstaan	uit	een	netwerk,	het	project	Maastricht	kandidaat	

Europese Culturele Hoofdstad 2018 (Interreg IVA Euregio Maas-Rijn-programma);

•	 	een	samenwerking	ontstaan	vanuit	een	Europese	subsidieaanvraag,	het	project	Vital	

Rural Area (Interreg IVB Noordzee-programma);

•	 	een	samenwerkingsverband	ontstaan	uit	een	stedenband,	het	project	Tackling	Drugs,	

Reducing Crime (AGIS-programma);

De drie casussen worden hierna kort geïntroduceerd en worden uitgebreid beschreven in de 

bijlage bij deze publicatie.

Introductie praktijkvoorbeeld één: Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Projectduur: 19 maart 2010 tot en met 19 maart 2013

Totaal projectbudget: € 3.194.000

Europese bijdrage: € 1.597.000 (50%)

Projectpartners: Gemeente Maastricht (NL, lead partner), Gemeente Sittard-Geleen (NL), Gemeente 

Heerlen (NL), Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B), Stad Hasselt (B), Province de Liège (B), Ville 

de Liège (B), Deutschsprachige Gemeinschaft (B), REGIO Aachen e.V. (D), Stadt Aachen (D)

Met dit project willen de elf projectpartners hun Euregionale culturele identiteit bevorderen en daar-

naast de culturele bekendheid van de partners op Europees niveau versterken. De ambitie van Maastricht 

om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden zal concrete vorm krijgen. Maastricht presenteert 

zich daarbij als een stad gelegen in de Euregio Maas–Rijn waarbij maximaal geprofiteerd wordt van de 

culturele diversiteit in de regio. Uiteindelijk zal door het verbeterde culturele aanbod in de Euregio Maas-

Rijn een bijdrage worden geleverd aan de (toeristische) economie en daarnaast aan het verbeteren van
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 het Euregio Maas–Rijn als aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Men hoopt dat er meer 

toeristen voor langer verblijf zullen komen naar de regio Maastricht en de omliggende regio’s. Deelnemende 

Nederlandse gemeenten zijn de gemeenten Maastricht (lead partner), Heerlen en Sittard-Geleen.

Introductie praktijkvoorbeeld twee: Vital Rural Area

Projectduur: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013

Totaal projectbudget: € 7.700.000

Europese bijdrage: € 3.850.000 (50%)

Projectpartners: NOFA-gemeenten Noordoost Friesland (NL, lead partner), provincie Friesland (NL), Friese Poort 

Bedrijfsopleidingen (NL), gemeente Sluis (NL), Streekplatform+ Meetjesland (B), Intercommunale Leiedal (B), Pro-

vincie West-Vlaanderen (B), Norfolk County Council (UK), Stadt Langenhagen (D), Wirtschaftsakademie Schleswig 

Holstein (D), Vejen Kommune (DK), Rogaland Fylkeskommune (N), Finnoy Kommune (N)

Het project zet in op het versterken van landelijke regio’s door het verhogen van de competitiviteit van onderne-

mingen, het verbeteren van het imago van deze regio’s en het optimaliseren van de publieke diensten. Centraal 

thema is het bundelen van de krachten van gemeenten, regio’s provincies en partners als MKB en onderwijsinstel-

lingen, middels samenwerkingsovereenkomsten op een aantal gezamenlijk benoemde hoofdthema’s. Deze bun-

deling van krachten wordt de ‘Coöperative Agreement Approach (CAA)’ genoemd. De set van afspraken tussen de 

NOFA-gemeenten en de provincie Friesland heeft hieraan ten grondslag gelegen. De internationale coördinatie 

van het project gebeurt ook door NOFA, het samenwerkingsverband tussen de vier Friese gemeenten Achtkarspe-

len, Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a.. Daarnaast participeert vanuit Nederland ook de Zeeuwse 

gemeente Sluis in dit project.

 
Introductie praktijkvoorbeeld drie: Tackling Drugs, Reducing Crime

Projectduur: medio 2006 tot en met begin 2008

Totaal projectbudget: € 450.000

Europese bijdrage: € 300.000 (50%)

Projectpartners: gemeente Assen (NL), gemeente Poznan (PL), Nottinghamshire Police (UK, lead partner) en het 

Maria Verslavingsinstituut uit Stockholm (S)

Het project Tackling Drugs, Reducing Crime was 

gericht op het terugdringen van drugsgebruik en 

drugscriminaliteit. De gemeente Assen was één van 

de projectpartners. Daarnaast namen de Assense 

zusterstad Poznan in Polen en de Britse stad 

Nottingham (lead partner) deel aan dit project. Het 

project werd in belangrijke mate gefinancierd vanuit 

het Europese programma AGIS. Het project Tackling 

Drugs, Reducing Crime begon medio 2006 en 

eindigde begin 2008. Het resulteerde in een best 

practice model om drugsgerelateerde criminaliteit in 

de EU te bestrijden en won in Engeland twee 

belangrijke prijzen.
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In dit Europese project werken de steden Assen en Poznan, Nottinghamshire Police en het Maria Verslavingsinstituut 

uit Stockholm samen op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit. Er is subsidie toegekend voor de volgende 

activiteiten:

•	 	drie	seminars;

•	 	twee	werkstages	van	één	week	voor	vier	personen	en	werkstages	voor	Poznan	en	Nottingham	in	Assen;

•	 	een	onderzoek	naar	drugscriminaliteit	in	de	drie	steden.	De	gemeente	Assen	heeft	voor	het	onderzoek	in	Assen	

de Nederlandse Politie Academie (NPA) benaderd;

•	 	een	Europees	congres,	waar	het	eindrapport	gepresenteerd	zal	worden	aan	de	lidstaten.
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3.  Samenwerkingspartners

Een project waarbij uitsluitend door gemeenten over de grens wordt samengewerkt vraagt 

om andere partners dan een thematisch samenwerkingsverband waarbij ook organisaties 

‘uit het veld’ worden betrokken. Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende soorten 

samenwerkingspartners die er zijn, en aan de verschillende rollen die je als projectpartner 

kunt spelen. Aan de hand van voorbeelden wordt een beeld geschetst van mogelijke 

samenwerkingsverbanden.

Welke organisaties kunnen partners zijn?
Het is als gemeente mogelijk om een Europees samenwerkingsverband op te zetten met 

diverse soorten organisaties: overheden, semi-overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Het 

ligt voor de hand om in eerste instantie een samenwerking te zoeken met gemeenten over 

de grens.

Overheden, semioverheidsinstellingen en non-profit organisaties

Partners kunnen nationale, regionale en lokale overheden zijn, inclusief gerelateerde 

agentschappen, transnationale lichamen, universiteiten, onderzoeks- en 

ontwikkelingsmaatschappijen. Partners kunnen ook non-profit organisaties zijn, en onder 

bepaalde voorwaarden kunnen ook private partners deelnemen.

Private partners

Het opnemen van private partners in een project kan waardevol zijn omdat zij nieuwe 

vaardigheden en contacten in een project kunnen inbrengen. Het wordt echter vaak als 

moeilijk ervaren om private organisaties in Europees gefinancierde projecten op te nemen. 

Sommige programma’s staan niet toe dat private partners volledige partners worden in 

een project en daarmee Europese middelen ontvangen. Die programma’s zijn met name 

gericht op activiteiten in de publieke sector. Andere programma’s vereisen garanties of 
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andere documenten die bedrijven vaak niet willen verstrekken. Private partners zijn soms ook niet 

geïnteresseerd om in een project te worden betrokken vanwege een gebrek aan financiële en 

personele middelen in de voorbereidingsfase en de behoorlijk zware administratieve vereisten. Het 

is aan te raden de regels van het desbetreffende programma goed te bestuderen voordat er private 

partners worden aangezocht.

Desondanks zijn er vele projecten waarin private partijen met succes zijn opgenomen. Bijvoorbeeld 

door voordelen te bieden die opwegen tegen de extra administratieve last en/of het gebrek aan 

Europese financiering (zoals positieve publiciteit vanwege de betrokkenheid bij het nemen van 

maatregelen tegen vervuiling). Veel andere projecten hebben een oplossing gevonden voor deze 

problemen door private partijen als onderaannemers in te schakelen en op deze manier specifieke 

projectgerelateerde taken aan het bedrijf uit te besteden. De extra winst van deze constructie s dat 

private organisaties niet betrokken hoeven te worden in de behoorlijk wat tijd in beslag nemende 

rapportage- en financieringsprocessen van het hoofdproject. Echter, er gelden voor Europees 

gefinancierde projecten wel strikte regels rondom onderaanneming. Het is belangrijk om, als 

deze manier van werken wordt overwogen, eerst de regels van het desbetreffende programma 

nauwgezet te bestuderen.

Partner of lead partner?
Bij het opzetten van een Europees samenwerkingsverband of project komt ook de vraag aan de 

orde welke rol je als organisatie wil spelen binnen het samenwerkingsverband of project. Als je 

als gemeente zelf de initiator bent van de samenwerking is het vaak een soort van automatisme 

om zelf het project te gaan leiden. Noodzakelijk is dit echter niet. Indien een andere partner meer 

ervaring heeft met het leiden van een dergelijke samenwerking of simpelweg meer capaciteit 

daarvoor beschikbaar heeft kan worden afgesproken om het internationale projectmanagement bij 

die partner neer te leggen en zelf als ‘gewone’ partner aan het project deel te nemen.

Het kan ook zijn dat andere gemeenten of organisaties uit binnen- en/of buitenland jouw 

gemeente benaderen om te participeren in een Europees samenwerkingsverband en/of project. 

Ook in dat geval geldt meestal dat de initiator de leiding neemt.

De status van lead partner in een Europees samenwerkingsverband brengt duidelijk meer 

verantwoordelijkheden en daarmee werkzaamheden met zich mee. Iets om terdege rekening 

mee te houden. De lead partner is verantwoordelijk voor het indienen van de projectaanvraag 

en na goedkeuring van de aanvraag ook voor de implementatie van het project gedurende de 

gehele looptijd. De lead partner draagt de verantwoording voor het algehele management 

van het project, verzekert dat resultaten worden geleverd en organiseert de vereiste audit en 

controleactiviteiten. De lead partner draagt ook zorg voor de juridische afspraken tussen de project 

partners om over en weer de samenwerkingsafspraken vast te leggen. De lead partner is ook de 

contactpersoon voor het secretariaat van het desbetreffende Europese programma, tekent het 

subsidiecontract en is verantwoordelijk voor het financieel management. De lead partner dient ook 

namens het partnerschap de inhoudelijke en financiële voortgangsrapportages in.
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Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

In april 2006 heeft de nieuwe Maastrichtse coalitie in het bestuursakkoord 2006-2010 de ambitie uitgesproken om 

Maastricht te kandideren voor Europees Culturele Hoofdstad. Bij de start van de oriëntatiefase (voorjaar 2007), is 

in eerste aanleg de samenwerking gezocht met de Provincie Limburg, die als primaire partner de ambitie van de 

gemeente Maastricht ondersteunt, en is een kleine multidisciplinaire projectgroep samengesteld. De belangrijkste 

opdracht aan de projectgroep was een eerste oriëntatie op de door het college gestelde ambitie en het opstellen 

van een plan van aanpak voor de verkenningsfase 2007/2008. De verkenningsfase leidde tot een go/no-go beslis-

sing door de gemeenteraad van Maastricht in december 2008. In de daaropvolgende uitwerkingsfase (2009-2012) 

vindt de verdere uitwerking van de Maastrichtse ambities plaats in een ‘bidbook’, waarmee de concurrentie met 

andere Nederlandse steden wordt aangegaan. In deze fase groeit ook de projectorganisatie verder uit en zijn 

projectpartners toegetreden. Op basis van het uitgewerkte bidbook zal de gemeenteraad van Maastricht in 2012 

een definitief go/no-go besluit moeten nemen over de kandidaatstelling van Maastricht als Culturele Hoofdstad 

van Europa in 2018.

Maastricht zál en kán niet alleen de organisatie ter hand nemen. Er wordt gezocht naar een optimaal samenspel 

van Euregionale publieke en private partners. Naarmate het proces voortschrijdt, zullen steeds meer partners 

in de samenwerking toetreden (organisatiegroeimodel). Deze samenwerking kan op verschillende manieren en 

niveaus plaatsvinden. Meer of minder gebonden, met of zonder financiële relaties, op inhoud of op proces etc. 

Er ontstaat een weids landschap van samenwerkingsstructuren. Op 11 mei 2007 hebben de steden Maastricht, 

Aken, Hasselt, Heerlen en Luik (MAHHL) een gezamenlijke gemeenteraadsvergadering gehouden. De Maastrichtse 

burgemeester en wethouder cultuur hebben daar gezamenlijk de ambitie kenbaar gemaakt om Maastricht in 

Euregionaal verband te kandideren voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Deze ambitie is door de andere 

steden van harte onderschreven. De Provincie Limburg heeft in haar coalitieprogramma de ambitie opgenomen 

Maastricht actief te steunen in haar kandidaatstelling Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Samenwerking 

binnen de Zuid-Limburgse en Euregionale regio en structurele versterking van het culturele klimaat is daarvoor 

de primaire drijfveer. Ook het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg heeft haar steun voor de ambitie uitgesproken 

en werkt actief mee om de kandidering van Maastricht tot een succes te maken. En de samenwerking tussen de 

steden Aken, Hasselt, Heerlen, Luik, Maastricht, Sittard-Geleen en de provincies Belgisch Limburg, Nederlands 

Limburg en Luik is zowel bestuurlijk als ambtelijk binnen het project sterk verankerd. In november 2009 is een 

gezamenlijk bestuurlijk ambitiestatement getekend. En in 2011 heeft dit alles geleid tot de oprichting van de 

stichting ‘Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018’.

Concluderend: voor de eerste opzet van het project MCH2018 (het deel van het project waarvoor Interreg-

middelen zijn aangevraagd en toegekend) hebben in eerste instantie de belangrijkste overheidspartijen in de 

Euregio Maas-Rijn onder leiding van Maastricht de handen ineengeslagen en een gezamenlijke projectorganisatie 

(stichting) opgericht. Dit laat onverlet dat voor de verdere uitwerking de samenwerking is en wordt gezocht met 

diverse publieke en private partners in de Euregio. De rol van Maastricht als lead partner stond binnen dit project 

bij voorbaat vast: de kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad kan formeel maar door één stad worden 

aangevraagd, en niet door een samenwerkingsverband. En in 2018 zijn Nederland en Malta aan de beurt om een 

Europese Culturele Hoofdstad te leveren.
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Vital Rural Area

Dantumadiel, één van de vier NOFA-gemeenten in Noordoost Friesland, was al eerder lead partner geweest (E-

Voice project) in de vorige structuurfondsenperiode 2000-2006. Men wilde ook in de huidige periode 2007-2013 

graag doorgaan met Europese samenwerking. 

De NOFA-samenwerking kwam tussen 2002 en 2006 tot stand. In eerste instantie vanwege het structuurplan 

van de provincie Friesland dat moest worden opgesteld. De gemeenten wilden vooraf hun krachten op dit vlak 

bundelen. De gezamenlijke NOFA-visie is daarbij goed gevallen bij de provincie en bleek ook prima input te zijn 

voor het streekplan. Ook de proactieve aanpak werd gewaardeerd. Er werd dan ook besloten om de regionale 

NOFA-samenwerking voort te zetten. Er werd een plan gemaakt om activiteiten op sociaaleconomisch gebied in 

de regio uit te voeren. Dit plan werd zowel vastgesteld door de NOFA-gemeenten als door de provincie. Toen het 

vorige Europese project afliep, en de huidige structuurfondsenperiode 2007-2013 eraan stond te komen kreeg 

men het idee dat dit sociaaleconomisch project ook Europees gezien aan zou moeten spreken. Door Europees sa-

men te werken zou er tevens kennis kunnen worden binnengehaald, en men zou iets extra’s kunnen doen met de 

financiële middelen uit Europa. Een bijkomend voordeel is dat je jezelf als gemeente/regio door middel van een 

Europees samenwerkingsproject in de kijker speelt. De bijkomende effecten zijn uiteindelijk ook het grote voor-

deel van Europees samenwerken, en in eerste instantie niet eens zozeer de extra Europese financiële middelen. 

De meerwaarde van Europees samenwerken ligt met name op het inhoudelijke vlak, maar de extra Europese 

financiële middelen zijn ook zeker meegenomen. De NOFA-gemeenten vormen een zogenaamde anticipeerregio. 

Er is een kenniswerkplaats tot stand gekomen dankzij het project. Hierin werken scholen, ondernemers en de 

overheid samen. Daarnaast kent het project Vital Rural Area zogenaamde ‘policy forums’. Binnen deze forums 

komt een prima uitwisseling tussen regio’s tot stand op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Europees samenwerken moet je wel aanspreken als organisatie. De kosten en inspanningen worden als hoog 

ervaren. De controlevereisten worden als hoog ervaren, vooral ook door de verschillende controlelagen (project-

niveau, programmaniveau, nationaal niveau en Europees niveau) die elk hun eigen controles uitvoeren. Soms 

veranderen gedurende de Europese programmaperiode ook de regels, wat hinderlijk kan zijn bij de uitvoering 

van lopende projecten.

Voordat het Europees projectvoorstel Vital Rural Area uiteindelijk werd goedgekeurd hebben er zes partner-

schapsbijeenkomsten plaatsgevonden. Vooraf investeren in de samenwerking is noodzakelijk. Het enkel via 

mailberichten en dergelijke voorbereiden van een Europees samenwerkingsproject werkt niet. Je moet elkaar in 

de ogen kijken, en de gemeenschappelijke punten bespreken. De voorbereiding moet niet worden onderschat, 

er moet veel moeite voor worden gedaan. Een Interreg IVB-project moet bijvoorbeeld voldoen aan de vereisten 

voor transnationaliteit. Het heeft even geduurd voordat het project hieraan kon voldoen. Hiertoe hebben enkele 

gesprekken met het nationale Interreg IVB NSR-contactpunt en het Interreg IVB NSR-programmasecretariaat 

plaatsgevonden.

De NOFA-gemeenten hadden vanaf het begin de ambitie om lead partner te worden van het project Vital Rural 

Area. De andere partners waren daar meteen mee akkoord, mede ook vanwege de goede ervaringen van Dan-

tumadiel als lead partner in het vorige Europese project E-Voice. Dat project was het eerste Europese project ooit 

voor Dantumadiel, en het project kende een externe projectmanager. Deze externe projectmanager is ook bij de 

eerste fase van het huidige project betrokken geweest, maar door een verplichte aanbesteding heeft er onlangs 

een wisseling binnen het projectmanagement plaatsgevonden.
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Tackling Drugs, Reducing Crime

Nottinghamshire had al een stedenband met Poznan. Poznan had op haar beurt al een stedenband met Assen. 

Nottinghamshire wilde gaan samenwerken met Poznan op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Nottingham-

shire zocht nog partners en zo kwam men bij Assen uit. Hier wordt de meerwaarde van stedenbanden duidelijk 

zichtbaar. Je kunt als gemeente zomaar gevraagd worden voor een project.

De gemeente Assen deed aan dit project mee als partner. Het advies is ook om als gemeente eerst eens als partner 

aan een project mee te doen en daarna pas eens als lead partner. Dit om de benodigde ervaring op te doen, dit 

soort trajecten vraagt toch het één en ander van een organisatie. Voor een dergelijk project moet ook echt tijd 

worden vrijgemaakt.

Voor Nottinghamshire was dit het eerste Europese project. Zij hadden veel aan de ervaringen van Poznan, dat al 

eerder aan Europese projecten had deelgenomen.

Assen adviseert om binnen de gemeente verschillende expertises te bundelen. De meest voor de hand liggende 

is de bundeling van een inhoudelijk deskundige op het vakgebied met een deskundige op Europese subsidies en 

samenwerking. Dit zijn twee verschillende disciplines. Ook acht Assen het raadzaam om waar nodig ook contact 

te zoeken met de VNG bij het zoeken naar samenwerkingspartners en het opzetten van een project. De VNG kan 

gemeenten op dit vlak adviseren.

De ervaring leert volgens Assen dat je een goede afweging van kosten en baten moet maken: wat heb je als 

gemeente nodig en wat wil je als gemeente? Ook is het belangrijk om af te wegen welke manier van samenwer-

ken aantrekkelijker is: als project met daaraan gekoppeld een Europese subsidie of in een wat lossere samenwer-

king zonder formeel subsidietraject? Het laatste kan aantrekkelijk en zeker zo interessant zijn want dit maakt dat 

de samenwerking makkelijker geregeld kan worden zonder dat voldaan moet worden aan allerlei formele regels.
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4.  Stappenplan

Als gemeente wil je gaan samenwerken met Europese partners om op die manier 

extra financiële middelen en kennis te vergaren. Maar hoe kom je dan aan de juiste 

samenwerkingspartners? Waar zoek je deze? Ga je samenwerkingspartners bij je eigen 

projectidee zoeken/een nieuwe samenwerking opzetten, of probeer je als gemeentelijke 

organisatie aan te sluiten bij een al bestaand netwerk? Kun je bestaande stedenbanden 

gebruiken? Daarnaast is het belangrijk om tijdig met het zoeken naar partners te beginnen. 

Het aanvraagproces voor een Europese bijdrage is meestal gebonden aan strikte deadlines, 

dus het belang van tijdigheid is groot.

Het type partner kan van project tot project verschillen. Dit hangt ook af van de aard en het 

type van de samenwerking en de rol die je als gemeente wil spelen. 

Het bij elkaar brengen van de juiste partners is essentieel voor het ontwikkelen van 

een goed projectvoorstel. De bijdrage van alle betrokken partners is nodig om een 

projectidee om te zetten in een uniforme set van activiteiten en overtuigende resultaten. 

Het is daarnaast noodzakelijk om gedurende de gehele projectperiode (en hopelijk ook 

daarna) nauw samen te werken met alle partners. Het is daarom essentieel om de juiste 

mix van partners te vinden voor een project, wat kan betekenen dat sommige potentiële 

partnerorganisaties moeten worden afgewezen.

Een project waarbij uitsluitend door gemeenten over de grens wordt samengewerkt vraagt 

om andere partners dan een thematisch samenwerkingsverband waarbij ook organisaties 

‘uit het veld’ worden betrokken. En vaak stellen verschillende fondsen verschillende eisen 

aan een partnerschap.
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Het stappenplan dat in dit hoofdstuk wordt geïntroduceerd dient als praktische handreiking bij het 

opzetten van een Europees samenwerkingsverband of –project. Elke stap wordt geïllustreerd door 

de praktijkbeschrijvingen van de drie voorbeeldprojecten.

Stappenplan

Formuleer en circuleer  
het projectidee

Identificeer partners

Selecteer partners en werk het  
project verder uit

Blijf communiceren en  
informatie verschaffen

Start het project/ 
uitvoering van het project

STAP

1

STAP

2

STAP

3

STAP

4

STAP

5
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Elk project begint bij het beschrijven van het projectidee. Het is belangrijk om, voordat je op zoek 

gaat naar samenwerkingspartners, eerst een globale beschrijving te maken van wat je zou willen 

gaan doen. Zet daarom het projectidee op papier, maak een duidelijke beschrijving van wie je 

bent als organisatie en wie je zoekt, maar ook van het project, de globale doelstellingen en de 

toegevoegde waarde van de beoogde samenwerking. Maak deze informatie niet te specifiek 

omdat hierover nog gediscussieerd moet worden met partners en omdat de partners hierover 

uiteindelijk gezamenlijk overeenstemming moeten bereiken. Zorg ervoor dat het projectfiche er 

aantrekkelijk uitziet. Laat dit projectfiche breed circuleren bij bestaande contacten en potentiële 

partners. Begin zo vroeg mogelijk met het zoeken naar partners, via bestaande contacten danwel 

door nieuwe partners te zoeken, en gebruik daarbij ook de programmasecretariaten en de websites 

van de verschillende programma’s.

Het projectfiche

Het projectfiche (zie bijlage IV) bevat in ieder geval de volgende elementen:

•	 	Projecttitel

•	 	Programma en prioriteit waar de aanvraag zal worden gedaan

•	 	Organisatienaam

•	 	Contactpersoon

•	 	E-mailadres

•	 	Adres

•	 	Telefoon- en faxnummer

•	 	Korte beschrijving van de organisatie die het projectidee ontwikkelt

•	 	Projectbeschrijving

•	 	Achtergrond

•	 	Strategische vragen die door het project dienen te worden beantwoord

•	 	Korte termijn en middellange termijn acties

•	 	Centrale doelstelling

•	 	De voorziene resultaten

•	 	Reeds gevonden partners

•	 	Type partners waar naar wordt gezocht

•	 	Verwachte budget

•	 	Datering van het document, wanneer aangemaakt?

 

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

In het geval van het project MCH2018 is er geen gebruik gemaakt van een 

projectfiche als zodanig. Wel zijn het project en de ambitie van Maastricht op 

diverse momenten aan de beoogde partners bestuurlijk en ambtelijk gepresen-

teerd en besproken. De documenten die daarvoor zijn gebruikt (onder meer 

een uitgebreid plan van aanpak) zijn in alle Euregionale talen (Nederland, 

Duits en Frans) geschreven, zodat alle benodigde informatie voor alle beoogde 

partners toegankelijk is. Overigens zijn vrijwel alle elementen die in een pro-

jectfiche worden beschreven ook in deze documenten aan de orde gesteld.

STAP

1
Formuleer en circuleer  

het projectidee
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Voor de conferentie die in 2006 door het Interreg Noordzee programma is georganiseerd in het kader van de 

voorbereiding van de nieuwe Interreg-periode 2007-2013 is een projectfiche aangemaakt in de vorm van een 

‘project idea form’, een document van één A4tje waarin het projectidee werd beschreven.

Tackling Drugs, Reducing Crime

Er is in het kader van het project Tackling Drugs, Reducing Crime geen gebruik gemaakt van een projectfiche. Ook 

Nottinghamshire Police was nieuw in de wereld van Europese projecten, daarom is de projectopzet gezamenlijk 

opgesteld en naar de besturen van de drie partners gestuurd (gemeenteraad Poznan, College van Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente Assen, Police Authority Nottinghamshire). Het was hierbij ook zoeken naar een 

project waarbij alle partners optimaal konden leren en profiteren. Gezien de maatschappelijke achtergronden en 

de verschillende nationale perspectieven op drugs was dat best een uitdaging. Door middel van twee werkbijeen-

komsten is de projectopzet gemaakt. De eerste bijeenkomst was oriënterend van aard, kennismaken met elkaar 

en laten zien wat je te bieden hebt, de tweede keer werden daar nadrukkelijk de behoeften aan koppelen en 

werd de gemene deler gevonden.
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Zoals in het vorige hoofdstuk al werd aangegeven is het van belang om zo vroeg mogelijk te 

beginnen met de zoektocht naar partners via bestaande contacten danwel door nieuwe partners 

te zoeken. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat instituties in verschillende landen 

verschillend opereren. Het is daardoor niet altijd eenvoudig om de juiste partnerorganisatie te 

vinden die het project op dezelfde wijze kan implementeren in het partnerland. Dit betekent vaak 

dat er meer dan één potentiële partner in een land moet worden geïdentificeerd en in sommige 

gevallen zelfs dat er een speciale organisatie moet worden gecreëerd voor het doel van het project.

Bestaande contacten benutten als partner

Het benutten van bestaande contacten of het reeds hebben van kennis ten aanzien van 

sommige potentiële partners is erg handig voor het ontwikkelen van een partnerschap. Veel 

succesvolle projectontwikkelaars hebben kennis ten aanzien van sommige partners of hebben 

in ieder geval toegang tot vertegenwoordigers in partnerorganisaties. Onderzoek heeft eerder 

aangetoond dat gemiddeld genomen de helft van de partners in een project elkaar al voor die 

tijd kende. Deze partners die elkaar al kennen kunnen vaak weer nieuwe partners identificeren 

bij organisaties waar zij contacten hebben. Het hebben van kennis ten aanzien van partners 

kan het proces van projectvoorbereiding vergemakkelijken. Er is namelijk een bestaande relatie 

en daardoor een idee van de werkmethodes en doelen van partners en de betrouwbaarheid 

van partners. Projectmanagers moeten er wel voor waken dat er geen subgroepen van oude en 

nieuwe partners ontstaan binnen het nieuwe projectpartnerschap. Het is dan ook belangrijk om 

nieuwe partners zo snel mogelijk te integreren in het partnerschap zodat ze zich welkom en 

gewaardeerd kunnen voelen. Sommige grensregio’s, zoals Euregio’s (of andere eerder opgerichte 

samenwerkingsstructuren), hebben al veel ervaring in het werken als partnerschap en kennis 

ten aanzien van samenwerkingspartners. Als dergelijke samenwerkingsstructuren reeds bestaan 

kunnen deze vaak worden gebruikt om passende en betrouwbare partners te identificeren. Echter, 

zelfs als bestaande partnerschappen al heel sterk zijn is het altijd belangrijk om de mogelijkheid 

van het inbrengen van nieuwe partners en ideeën te onderzoeken.

Nieuwe partners zoeken

Er bestaan succesvolle voorbeelden van het opzetten van partnerschappen zonder dat partners 

elkaar voordien kenden. Het bij elkaar brengen van nieuwe partnerschappen is overigens ook een 

belangrijk aandachtspunt van veel Europese programma’s. Als je als potentiële lead partner geen 

potentiële partnerorganisaties kent kun je gebruik maken van partner search events, websites en 

andere programmaondersteuning. Het opzetten van een geheel nieuw partnerschap kost echter 

veel meer tijd en voorbereidend werk (inclusief regelmatige partnerbijeenkomsten) en het is in 

een dergelijk geval des te belangrijker om duidelijk en open te zijn over de doelstellingen en 

activiteiten van het project.

Consulteer het desbetreffende programmasecretariaat en onderhoud dat contact ook gedurende 

de projectontwikkelingsfase. Gebruik internationale netwerken (bijvoorbeeld Eurocities) of 

bestaande stedenbanden voor de partner search. Maak ook gebruik van netwerkmogelijkheden 

zoals de regionale vertegenwoordigingen in Brussel, programmabijeenkomsten, partner search 

tools en databases op programmawebsites, matchmaking events, nationale agentschappen en 

de VNG (liaison met andere verenigingen van gemeenten in Europa). Indien een programma 

STAP
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geografisch beperkt is (bijvoorbeeld het Interreg IVB-programma Noordwest Europa), probeer dan 

een zo groot mogelijk deel van het programmagebied bij het project te betrekken.

Het identificeren van partners

Elk proces om een partnerschap op te bouwen zou moeten beginnen met het beoordelen van de 

mogelijkheden van de potentiële partner om bij te dragen aan het project in inhoudelijke en financiële 

termen, gebaseerd op het beschreven projectidee. De actieve deelname van en de betrokkenheid van 

potentiële partners in de voorbereidingsfase van een project kan een goede indicatie geven van hun 

mogelijkheden en bereidwilligheid om bij te dragen aan de implementatie van het project in een latere 

fase. Probeer ook vertrouwen te creëren bij potentiële partners. Wees duidelijk over het proces en wat 

potentiële partners kunnen verwachten, maar ook wat van hen wordt verwacht.

Als een partner niet actief deelneemt aan of niet gemotiveerd is tijdens de projectvoorbereiding is 

het belangrijk om je af te vragen of de desbetreffende partner wel in het partnerschap moet worden 

opgenomen.

Een goede partner heeft:

•	 	betrokkenheid, enthousiasme, en vertrouwen ten aanzien van andere partners (de bereidheid 

om al actief deel te nemen aan de projectontwikkelingsfase);

•	 	goede financiële capaciteiten (om projectactiviteiten te kunnen voorfinancieren en 

cofinanciering te kunnen garanderen);

•	 	kennis van de relevante onderwerpen zodat de partner kan bijdragen aan de inhoud van het project;

•	 	gemeenschappelijke behoeften/vragen met andere partners en elkaar aanvullende expertise in 

huis (om kennis- en ervaringsuitwisseling te bevorderen en ondersteunen).

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

In dit project is er sprake van een vergaande grensoverschrijdende samenwerking van een groot aantal regionale 

overheidspartijen in de gehele Euregio die concreet wordt vormgegeven en geëffectueerd in de stichting ‘Maas-

tricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018’. De stichting voert namens de gezamenlijke partners het Interreg-

project uit. Er zijn in totaal 11 project partners uit de drie Euregio-landen:Gemeente Maastricht (NL), Gemeente 

Heerlen (NL), Gemeente Sittard-Geleen (NL), Provincie Limburg (NL), Stad Hasselt (B), Provincie Limburg (B), Stad 

Luik (B), Provincie Luik (B), Duitstalige Gemeenschap van België, Stad Aken (D) en Regio Aken (D). Elke partner 

draagt op zijn manier bij aan het project. Elke stad en regio kent zijn eigen specifieke kwaliteiten die samen een 

sterk geheel vormen.

De (meeste) partners kenden elkaar al voor de start 

van het project. Zo bestond er al jaren een werkgroep 

cultuur waarbinnen de steden Maastricht, Aken, Has-

selt, Heerlen en Luik (de MAHHL-steden) met elkaar 

samenwerkten.

Er wordt uiteindelijk gezocht naar een optimaal sa-

menspel van Euregionale publieke en private partners. 

Naarmate het proces voortschrijdt, zullen steeds meer 

partners in de samenwerking toetreden (organisatie-

groeimodel). Om de organisatie vorm te geven is in 

eerste instantie de samenwerking gezocht tussen de 

Euregionale overheden,
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de regio’s en de grotere steden in het gebied. Daarnaast wordt meer en meer de praktische uitvoerende samen-

werking gezocht met organisaties en instellingen op onder meer cultureel, sociaal, onderwijs en economisch ge-

bied. Daarbij komt de kennis van elke stad en regio van de eigen stedelijke en regionale organisaties goed van pas.

Vital Rural Area

Een aantal partners waren ook al betrokken bij het vorige Europese project van de gemeente Dantumadiel: Nor-

folk en Leiedal. De andere partners zijn nieuw. De conferentie die in 2006 door het Interreg Noordzee programma 

is georganiseerd in het kader van de voorbereiding van de nieuwe periode 2007-2013 bleek daarbij heel waar-

devol. Er werd een projectenboek gepresenteerd en overlegtafels georganiseerd. De interesse voor het projecti-

dee Vital Rural Area bleek groot. Een pluspunt was dat ook de burgemeester van Dantumadiel deelnam aan de 

conferentie, dat versterkt de positie van de gemeente tijdens een dergelijke bijeenkomst.

Nieuwe partners zijn uiteindelijk deels via 

de Interreg-conferentie in 2006 gevon-

den, deels zijn er daarna ook partners 

gevraagd om aan te sluiten. Er is daarbij 

gezocht naar regio’s die interessant leken 

en relevant voor het thema. Ook zijn er 

weer nieuwe projectpartners gevonden 

via de andere partners in het project.

Tackling Drugs, Reducing Crime

Zoals eerder al aangegeven, had Nottinghamshire al een stedenband met Poznan. Poznan had op haar beurt al 

een stedenband met Assen. Nottinghamshire wilde gaan samenwerken met Poznan op het gebied van criminali-

teitsbestrijding. Nottinghamshire zocht nog partners en zo kwam men bij Assen uit. Hier wordt de meerwaarde 

van stedenbanden duidelijk zichtbaar. Je kunt als gemeente zomaar gevraagd worden voor een project.

Ook Stockholm deed mee aan het project, echter niet als officiële partner. Het ging hierbij om samenwerking met 

een Zweedse semioverheidsinstelling, een verslavingsinstituut, dat expertise heeft geleverd.
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Selecteer partners door ze uit te dagen: als ze willen deelnemen dan moeten ze aantonen dat ze 

kunnen bijdragen aan het projectvoorstel met goede ideeën en later actief deelnemen aan het 

project. Passen de ideeën van partners in het totale project of verbeteren ze zelfs het totaalproject? 

Wees eerlijk ten opzichte van de partners die je niet selecteert; leg uit waarom je andere partners 

hebt geselecteerd en hen niet. Vraag ook of ze actuele informatie willen blijven ontvangen of 

wellicht geïnteresseerd zijn om in een later stadium alsnog aan te sluiten bij het project. Probeer 

een mix te vinden tussen ‘betrouwbare’ en ‘interessante’ partners: sommige partners en hun 

betrouwbaarheid zijn mogelijk al bekend. Andere partners zijn nieuw maar kunnen interessant zijn 

voor het netwerk of passen in het lokale en/of regionale ontwikkelingsbeleid. In deze fase dienen 

ook de formaliteiten rondom het project verder te worden uitgewerkt. 

Het is van groot belang om in deze fase van het project de hoofdpunten van het project verder 

te ontwikkelen en je bedoeling met het project nader uit te leggen. Het is ook van belang om 

partners te vragen om hun specifieke situatie, problemen, ervaringen en ideeën te beschrijven, 

en om ze de vrijheid te geven om aan te geven wat zij willen met het project en niet wat jij zou 

willen. Het is essentieel om te focussen op de behoefte tot samenwerking; laat partners hier ook 

over nadenken. Zijn partners bereid om geld in het project te steken of gaat men alleen voor 

de opbrengst? Organiseer partnerbijeenkomsten om elkaar te leren kennen; ondersteun verder 

contact en neem besluiten over dingen zoals wie wat gaat doen binnen het project. Daarbij is de 

vraag aan de orde hoe het project wordt uitgewerkt. Wat is de rol van de lead partner ten opzichte 

van de andere partners?

In deze fase van het projectontwikkelingsproces is het ook belangrijk om alle formaliteiten te gaan 

regelen: projectondersteuningsbrieven (letters of commitment) moeten tijdig worden voorbereid, 

ook al is de inhoud van het project formeel nog niet (geheel) vastgelegd. Wees ook duidelijk 

over financiële zaken en financiële aspecten van het project. Maak duidelijk wat de totale kosten 

van het project zullen zijn, de kosten voor de lead partner en de kosten voor de overige partners 

(inclusief hun aandeel in de coördinatiekosten). Check financiële voorstellen van partners om 

fouten te voorkomen en om te zien of deze realistisch zijn.

Tenslotte: sta open voor discussie, ideeën en vragen. Neem ideeën serieus en verbeter het 

projectvoorstel als dit relevant is.

Het kiezen van partners met de juiste specialisatie

De specialisatie van partnerorganisaties is één van de belangrijkste selectiecriteria bij het kiezen 

van partners. Projectpartners moeten de juiste expertise en kennis hebben om bij te dragen aan 

het ontwikkelen van het project en daarna aan de projectimplementatie. Het projectidee moet 

overeenkomen met het strategische focus van partnerorganisaties, hetgeen verzekert dat partners 

gemotiveerd zijn om actief deel te nemen aan de projectontwikkeling en –implementatie.

Vergelijkbare kennis en elkaar kunnen aanvullen qua kennis zijn waardevolle aspecten voor een 

partnerschap. 

Partners hebben vaak vergelijkbare kennis in huis, hetgeen waarborgt dat gezamenlijke 

projectactiviteiten efficiënt kunnen worden geïmplementeerd in elk partnerland en dat partners 

essentiële onderwerpen op dezelfde manier begrijpen. Nog belangrijker is het dat partners vaak 
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vergelijkbare problemen proberen aan te pakken waardoor ze gemotiveerd zijn om actief deel 

te nemen aan het project. Interesse in het projectthema en gezamenlijke behoeften van partners 

vormen dé motivatie om een partnerschap op te zetten.

Het elkaar kunnen aanvullen qua kennis betekent dat de vaardigheden van de ene partner 

matchen met de behoefte van de andere partner. Het is vrijwel onmogelijk om de exacte match te 

vinden maar het zoeken naar terreinen waar partners elkaar kunnen aanvullen qua specialisatie 

kan nuttig zijn om een succesvolle kennis- en ervaringsuitwisseling (leren van elkaar) tussen 

partners te garanderen en daarmee te voldoen aan één van de doelstellingen van Europese 

samenwerkingsprojecten.

De voordelen van een goede partnermix

Een goede partnermix (geografisch, type organisaties) wordt beschouwd als een sterk punt van 

een partnerschap. Veel partners lijken behoorlijk op elkaar hetgeen meestal de gezamenlijke 

interesses verzekert, de mogelijkheid om parallelle activiteiten in elk land uit te voeren verzekert 

en het aannemelijk maakt dat de resultaten van andere partners overgenomen zullen worden. De 

toevoeging van ‘ongebruikelijke’ partners buiten de gebruikelijke samenwerkingsgroepen binnen 

een project kan nieuwe inzichten toevoegen aan een project. Hoe het definitieve partnerschap er 

ook uitziet, de taken zouden moeten worden verdeeld op een zodanige manier dat de kansen op 

een succesvolle uitvoering van het project zo groot mogelijk worden gemaakt en elke partner er 

voordelen bij heeft.

Omvang van het partnerschap

Een project heeft een consistente samenstelling van het partnerschap nodig. Dit betekent dat 

alle partners de capaciteit en de kennis van het gekozen onderwerp zouden moeten hebben om 

volledig in het project te kunnen participeren en specifieke resultaten te kunnen leveren. Er is geen 

vaste omvang voor een ideaal partnerschap. De omvang zal afhangen van het gekozen thema en 

de coördinatie- en managementcapaciteiten van de lead partner en projectcoördinator.

Een te kleine omvang van een partnerschap zou het belang van transnationaal werken kunnen 

verzwakken en een juiste implementatie van het project. Een te groot partnerschap kan belangrijke 

organisatorische, communicatie en coördinatie problemen oproepen. Het is echter belangrijk dat 

het partnerschap consistent is gezien de vereisten om te komen tot tastbare resultaten en een 

resultaten opleverende implementatie. Het zoveel mogelijk inschakelen van sleutelspelers op 

specifieke gebieden is dan ook essentieel.

Een goede projectaanvraag: essentiële ingrediënten

Een goede projectaanvraag heeft niet alleen als doel om het project goedgekeurd te krijgen. Het 

is de blauwdruk voor het gehele project en de eerste bron van informatie wanneer er twijfels 

of problemen zijn binnen het project. De projectaanvraag zal ook een integraal onderdeel gaan 

uitmaken van het contract tussen het project en het Europees programma van waaruit het project 

wordt gefinancierd. En tenslotte is de projectaanvraag van groot belang op het moment van het 

afsluiten van het project. Op dat moment worden de uitkomsten en resultaten van het project 

afgemeten tegen de doelstellingen die bij de start werden vastgelegd. Om deze redenen is het 

belangrijk om:

•	 	realistische doelen voor het project te definiëren die kunnen worden geïmplementeerd door 

middel van een duidelijk gedefinieerde set van activiteiten, welke op hun beurt worden 

gemarkeerd door mijlpalen gedurende de uitvoering van het project. Het verzekeren van een 

gestage voortgang richting deze doelen is de hoofdtaak van het projectmanagement;
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•	 	de verantwoordelijkheden te definiëren welke zullen dienen als referentiepunten voor partners 

gedurende de uitvoeringsfase van het project. Dit levert tevens goede indicatoren op in het 

kader van projectbeoordeling: is de projectmanagement structuur solide, en zijn de partners 

voldoende gecommitteerd aan de projectwerkzaamheden?;

•	 	een realistisch budget te definiëren. De problemen die ontstaan indien er een tekort aan 

financiële middelen zou zijn mogen duidelijk zijn. Echter, ook indien er teveel begroot is kan dit 

problemen opleveren.

Consulteer het desbetreffende programmasecretariaat ook over deze onderwerpen en vraag het 

secretariaat waar nodig om advies.

Op basis van ervaringen binnen Europese projecten en programma’s kunnen de volgende 

belangrijkste aanbevelingen worden gedaan voor het opstellen van een goede projectaanvraag:

1. Het project past binnen het programma

•	 	belangrijk is het kunnen laten zien van de relevantie van het project voor het programma;

•	 	het is tevens van belang om de relevantie van het project voor specifieke behoeften van het 

programma te laten zien;

•	 	de bijdrage van het project aan de programmadoelen en de prioriteitsindicatoren moet worden 

aangetoond;

•	 	het indentificeren van synergieën en samenwerkingsmogelijkheden met andere projecten en 

initiatieven welke werken op vergelijkbare onderwerpen binnen en buiten het programma;

•	 	het identificeren en betrekken van belanghebbende partijen gedurende de uitvoering van de 

projectactiviteiten;

•	 	het laten zien van de bredere impact van het project op een regionaal/nationaal niveau en het 

identificeren van verbindingen met andere programma’s, initiatieven en subsidiemechanismen.

2. Samenhang binnen het project

•	 	gebaseerd op een duidelijk gedefinieerd gezamenlijk/gemeenschappelijk probleem met een 

behoefte om samen te werken;

•	 	de projectaanvraag dient een overtuigende eenheid uit te stralen. De projectaanvraag dient 

niet de indruk achter te laten een verzameling van individuele losse projecten te zijn;

•	 	goed beargumenteerde projectdoelen met een duidelijke en logische samenhang tussen 

projectdoelen, activiteiten en resultaten;

•	 	een goed gedefinieerd systeem van indicatoren met benoeming van basis-einddoel van de 

verschillende activiteiten-, resultaten en impactindicatoren;

•	 	een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd op basis van 

specialisatie en de capaciteiten van elke partner;

•	 	goed gedefinieerde en realistische werkpakketten en projectfases met duidelijk gedefinieerde 

mijlpalen, welke zullen dienen als referentiepunten voor de implementatie van het project;

•	 	het aanleveren van ondersteunend materiaal voor de geplande activiteiten (bijvoorbeeld Gantt 

schema’s/diagrammen, specificaties van de materiële investeringen);

•	 	een transparant projectbudget. Het moet makkelijk te begrijpen zijn waarom het project de 

gevraagde Europese bijdrage aanvraagt;

•	 	de resultaten van achterliggend onderzoek komen duidelijk naar voren.
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Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Het project draagt bij aan de ambitie van de stad Maastricht om in 2018 namens Nederland de Culturele Hoofd-

stad van Europa te worden. Maastricht  presenteert zich daarbij als een stad gelegen in de Euregio Maas–Rijn 

waarbij maximaal geprofiteerd wordt van de culturele diversiteit in de regio. Grensoverschrijdende samenwerking 

is daarmee een noodzaak voor alle partners; immers, het achterland van Maastricht bevindt zich voor een heel 

groot deel in andere landen, dat wil zeggen over de landsgrens. Dit projectvoorstel is door Maastricht geïnitieerd 

met belangrijke input vanuit de in de stichting verenigde partners met als doel de Euregionale culturele identiteit 

onder de aandacht te brengen. Bovendien zal de kandidatuur van Maastricht als Culturele Hoofdstad van Europa, 

in de Euregionale context, aanzienlijke “side effects” met zich mee brengen op economisch en toeristisch gebied, 

onder meer door het creëren van werkgelegenheid en het behoud of aantrekken van binnen- en buitenlandse 

toeristen en bedrijven. Het project heeft daarmee een grote meerwaarde voor alle partners. De projectpartners 

binnen het Interreg-project hebben zich in november 2009 door het tekenen van een gezamenlijk ambitiestate-

ment gecommitteerd aan het project, en aan het leveren van een financiële bijdrage (naar rato van het inwo-

neraantal) aan het Interreg-project. Ook zijn de rollen van de lead partner en de overige partners daarbij nader 

beschreven. Elke partner heeft op cultureel gebied zijn eigen specialisaties waardoor men elkaar prima aanvult 

binnen het project.

Het project past uitstekend binnen de kaders van het Interreg IVA-programma Euregio Maas-Rijn, en levert een 

bijdrage aan het versterken van de Euregionale economie. Het project kent een duidelijke eenheid en samenhang 

met realistisch geformuleerde doelstellingen en beoogde resultaten. Alle deelnemende regio’s en steden onder-

schrijven de gezamenlijke doelstellingen en leveren daar hun inhoudelijke en financiële bijdrage aan. Het project 

telt elf partnersteden en –regio’s. Dat is relatief veel voor een project, maar de in 2011 door de gezamenlijke 

partijen opgerichte stichting maakt dat de uitvoering van het project consistent verloopt. Bij de uitvoering van de 

diverse deelprojecten wordt een breed scala aan organisaties betrokken, wat weer leidt tot nieuwe inzichten. De 

Interreg-aanvraag vormt de leidraad voor het project en is ook integraal onderdeel van de subsidiebeschikking die 

in 2010 is afgegeven.

Vital Rural Area

De gemeenten en regio’s die aan het project deelnemen liepen allemaal tegen dezelfde problematiek aan. Door 

middel van steun vanuit Europa en Europese samenwerking hoopt men betere oplossingen te vinden. Elke part-

ner brengt best practices in het project in. Er is voor gekozen om per werkpakket (het project bestaat uit diverse 

werkpakketten) de meest ervaren partner op dat vlak als werkpakketleider te benoemen.

Het partnerschap bestaat grotendeels uit 

overheden. Daarnaast zijn er twee scholen 

bij het project betrokken, één in Friesland 

en één in Sleeswijk-Holstein in Duitsland. 

Het project bestaat uit partners uit alle 

landen van de Interreg Noordzee regio, 

behalve Zweden. Men had graag een 

Zweedse partner gehad en heeft daar 

ook veel moeite voor gedaan, ook via 

het Zweedse Interreg-contactpunt, maar 

helaas is dat niet gelukt.
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Voor wat betreft het kiezen van partners met de juiste specialisatie is er in de voorbereidingsfase goed gekeken 

naar wat het project aan partners kan bieden, maar ook wat partners voor het project te bieden hebben. Potenti-

ele projectpartners die niet binnen het projectprofiel pasten zijn niet opgenomen in het partnerschap.

Er is een Europees partnerschap opgebouwd en gezamenlijk met de projectpartners zijn drie hoofdthema’s 

gekozen, waarvoor een projectopzet gemaakt is. De drie hoofdthema’s sloten goed aan bij actuele NOFA-thema’s: 

sociaal economische ontwikkeling, regiomarketing en leefbaarheid/plattelandsvoorzieningen. 

In de aanloopperiode zijn presentaties voor de directieraad, het Algemeen Bestuur NOFA, de gemeenteraden 

van de NOFA-gemeenten en de Managementteams van de NOFA-gemeenten georganiseerd. In de directieraad 

en het Algemeen Bestuur zijn de co-financieringsbedragen uit de NOFA-begroting besproken. Met Manage-

mentteamleden is de inzet van cofinanciering per gemeente besproken. De inzet van NOFA en de bedragen per 

NOFA-gemeente zijn gepresenteerd aan de NOFA-raden. De NOFA-raden hebben uiteindelijk ingestemd met de 

cofinanciering ten behoeve van het Europese project Vital Rural Area.

Tackling Drugs, Reducing Crime

De stad Poznan telt 600.000 inwoners, de regio Nottinghamshire meer dan 1.000.000 inwoners en de gemeente Assen 

telt 65.000 inwoners. De slagkracht van de andere twee partners is daarmee groter.

De drie partners hebben twee sessies van twee tot drie dagen nodig gehad om het project vorm te geven. Daarbij 

waren vragen aan de orde als: wat bindt de partners, en wat is de verbindende problematiek? Inzoomen en de juiste 

insteek zoeken was belangrijk. De problematiek was bij alle partners hetzelfde. Het ging bij de bestaande aanpak 

van de drie partners niet zozeer om drie specialismen, maar om drie filosofieën om met het thema om te gaan. Daar 

komen methodieken uit voort. Het was dan ook belangrijk om de ‘wat doen jullie’-vraag te stellen en in de methodiek 

van de andere partners te duiken.

Polen kent bijvoorbeeld een zero tolerance-beleid op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit, terwijl Engeland 

qua criminaliteitsbestrijding vijf jaar voorloopt. Geldelijk is er ook een verschil, in Polen zijn de financiële middelen 

op dit vlak gekoppeld aan hulpverleningsdiensten. In Assen werkte men al met een veelplegersaanpak. Dit was onge-

hoord voor Engeland en Polen, maar Engeland had er wel oren naar. Polen was weer geïnteresseerd in de drugsaanpak 

op scholen. Je kunt de kennis niet één-op-één kopiëren, maar wel delen. Nederland werkt met een integrale aanpak 

waarbij diverse partijen worden betrokken. Engeland vindt dat nu ook prettiger, en Polen werkt daar nu ook naar toe.
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Voor wat betreft de samenhang binnen het project: Assen had geen zin in een project louter gericht op het organise-

ren van conferenties. Assen wilde praktische waarden naast wetenschappelijke waarden en wilde resultaten zien op de 

werkvloer. Dit is onder meer gerealiseerd door gebruik te maken van werkstages: mensen uit Assen hebben een week 

in Nottinghamshire stage gelopen en een week in Poznan, en andersom. Op die manier wordt ook duidelijk hoe er ge-

werkt wordt en worden aansprekende werkmethoden zichtbaar. De stages waren dan ook nadrukkelijk niet bedoeld 

voor beleidsmedewerkers maar voor mensen uit de praktijk, uitvoerders dus.

Poznan en Nottinghamshire nemen Assen, ondanks het behoorlijke verschil in grootte, zeer serieus. De gemeente 

Assen vraagt in veel gevallen zelfs eerder advies aan Poznan en Nottinghamshire dan aan bijvoorbeeld grotere Neder-

landse steden als Amsterdam of Utrecht.
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De projectaanvraag is gereed en ingediend. De volgende stap is dan de formele besluitvorming: wordt 

de projectaanvraag goedgekeurd of afgekeurd? Of, wat ook mogelijk is, conditioneel goedgekeurd, 

dat wil zeggen dat de aanvraag alsnog wordt goedgekeurd mits er binnen een nader te bepalen ter-

mijn aanpassingen in de aanvraag worden doorgevoerd.

Het is essentieel om zowel voor, tijdens als na indiening en goedkeuring van de projectaanvraag te 

blijven communiceren en informatie te verstrekken, zowel binnen het partnerschap als naar buiten 

toe. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het inzetten van communicatiemiddelen.

Inzet communicatiemiddelen

Na het indienen van de projectaanvraag is het belangrijk om de partners maar ook andere noodza-

kelijke partijen gevraagd en ongevraagd te blijven voeden met informatie. Een goede presentatie en 

communicatie rondom het project is essentieel. Partners moeten alert worden gehouden en op de 

hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom de projectaanvraag.

Tot aan het moment van formele besluitvorming over de aanvraag is het belangrijk om de juiste perso-

nen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van relevante informatie te voorzien. Zo bestaan 

er bijvoorbeeld voor veel programma’s (nationale) adviescommissies, stuurgroepen en/of comités die 

op basis van diverse (inhoudelijke, financiële, geografische) criteria adviseren over het wel of niet toe-

kennen van een Europese bijdrage aan een projectaanvraag. Het kan de moeite lonen om leden van 

deze organen te contacteren en te informeren over de inhoud en de Europese meerwaarde van de 

projectaanvraag. Uiteraard zullen de betreffende personen altijd een onafhankelijk oordeel vellen ten 

aanzien van projectaanvragen en deze toetsen aan de geldende criteria, informeren kan echter over 

het algemeen zeker geen kwaad. 

Meer algemeen geldt overigens dat een goede algemene lobby kan leiden tot meer zichtbaarheid en 

extra financiële middelen. Het aloude principe van ‘halen en brengen’ gaat daarbij op: eerst investeren 

in het opbouwen en instandhouden van relevante netwerken, en dan oogsten in de vorm van Brus-

selse aandacht, inhoudelijk en/of financieel. Veel regio’s, stedelijke netwerken en grote steden hebben 

dan ook een eigen kantoor in Brussel om zo dicht mogelijk ‘bij het vuur’ te zitten.

STAP

4
Blijf communiceren en  
informatie verschaffen
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Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

Het Interreg-aanvraagtraject werd in 2009 opgestart, en in 2010 werd de Interreg-aanvraag goedgekeurd. Al voor 

het Interreg-traject werd opgestart bestonden er onderlinge contacten tussen de meeste partners, en is er ook een 

periodiek overleg ingesteld tussen de partners. Vanaf het begin van het project maakt communicatie dan ook een 

essentieel onderdeel uit van de projectactiviteiten. Binnen het Interreg-project is communicatie zelfs benoemd als 

één van de speerpunten van de projectactiviteiten. Gedurende het aanvraagtraject en tot aan het moment waarop 

er besluitvorming plaatsvond door de stuurgroep van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn heeft er regel-

matig contact plaatsgevonden met de Interreg-managers van het programma. Zij adviseren op hun beurt weer de 

bestuurders die in de stuurgroep zitting hebben. Overigens heeft het bureau van de Euregio Maas-Rijn al in een 

vroegtijdig stadium aangegeven het project zeer aansprekend te vinden en te steunen, omdat door dit project de 

Euregionale culturele en economische samenwerking enorm zal worden gestimuleerd. Juist door dit soort concrete 

vormen van samenwerking kan de Euregio-gedachte meer inhoud krijgen. Het Euregio-bureau ondersteunt de 

samenwerking dan ook van harte.

Vital Rural Area

Om de Interreg-aanvraag voor het project Vital Rural Area goed te laten landen is er gelobbyd bij de nationale 

contactpunten van het Interreg IVB NSR-programma. Er is altijd goed contact geweest met die contactpunten. Het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft ook geholpen in de lobby, het Huis van de Nederlandse 

Provincies (HNP) te Brussel heeft men zelf niet ingeschakeld.

Er was veel concurrentie in de aanvraagperiode. Vermoed wordt dat dit komt door het sterke overkoepelende 

verhaal, het zogenaamde ‘Rural Power Pack’. Essentieel is het wetenschappelijke verhaal praktisch toepasbaar te 

maken.

Tackling Drugs, Reducing Crime

Ook in het kader van het project Tackling Drugs, Reducing Crime zijn er contacten geweest om de aanvraag 

goed te laten landen. De ervaring leert wel dat enige terughoudendheid is geboden. Teveel navraag doen wordt 

ook niet op prijs gesteld. Het is goed hierover contact op te nemen met de contactpersoon bij bijvoorbeeld de 

Europese Commissie of het programmasecretariaat om daar afspraken over te maken. De ervaring leert ook dat 

het indienen van een voorstel gebonden is aan keiharde deadlines, maar dat de beslissing van Europa over de 

toekenning van Europese middelen bijna onbeperkt uitgesteld kan worden. In het geval van het project Tackling 

Drugs Reducing Crime bleek na vier maanden de projectplanning gevaar te lopen en zou het project niet op tijd 

kunnen worden afgerond. Met de contactpersoon bij de Europese Commissie heeft men hierover echter goede 

afspraken kunnen maken.
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De goedkeuring van het projectvoorstel is pas de start van het samenwerkingstraject. De wil van 

de projectpartners om aan het partnerschap deel te nemen moet formeel worden uitgedrukt en 

bevestigd door middel van een volledige set ondersteuningsbrieven (letter of support) vóór de 

indieningstermijn van de projectaanvraag. Partners kunnen ook al een verklaring afgeven ten 

aanzien van hun financiële bijdrage. Deze is echter op dat moment nog niet bindend.

Zorg ervoor dat alle partners hetzelfde voor ogen hebben met het project en maak duidelijke 

afspraken in de vorm van een partnerschapsovereenkomst. De partnerschapsovereenkomst is heel 

belangrijk want deze geeft duidelijkheid en is een document om op terug te kunnen vallen in het 

geval van problemen. Blijf in deze fase ook het gevoel van commitment stimuleren.

Het is essentieel om de diverse verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie 

rondom de Europese samenwerking goed te regelen, met name ook gedurende het project. 

Ook dienen er goede afspraken te worden gemaakt over de communicatie rondom het 

samenwerkingsproject: het organiseren van een startbijeenkomst (kick-off), een midterm evaluatie, 

een eindconferentie (finale vent), presentaties van resultaten en publicaties maar natuurlijk ook de 

projectcommunicatie in het algemeen.

Tenslotte dienen er ook afspraken te worden gemaakt over het vervolg na afloop van het 

samenwerkingsproject. In veel gevallen betekent het einde van het subsidietraject het einde van 

het de samenwerking. Dit hoeft echter zeker niet het geval te zijn. De ervaring laat zien dat de 

inhoudelijke samenwerking uitstekend kan worden voortgezet, ook na afloop van een Europees 

subsidietraject. Of dat de samenwerkende organisaties elkaar ook op andere beleidsterreinen 

vinden en hun samenwerking op een ander vlak voortzetten, al dan niet met Europese 

ondersteuning.

Partnerschapsovereenkomst

Het is voor een goede uitvoering van een project heel belangrijk dat er duidelijke afspraken 

worden gemaakt tussen de lead partner en de andere partners omdat de lead partner de 

andere partners gelegitimeerd dient te kunnen vertegenwoordigen. De lead partners is ook de 

eindverantwoordelijke voor het projectmanagement. Dit soort contracten vormen een belangrijke 

basis voor een succesvolle samenwerking tussen alle partners en vormen een solide basis voor het 

algemene en financiële management.

Voor de meeste programma’s geldt dat een partnerschapsovereenkomst door alle partners moet 

worden ondertekend en worden ingediend bij het desbetreffende programmasecretariaat, 

meestal ten laatste op het moment van het indienen van de eerste zogenoemde payment 

claim, een eerste financiële rapportage op basis waarvan een eerste subsidiedeel zal worden 

uitgekeerd. Over het algemeen kan er geen betaling aan een project worden verricht 

voordat het programmasecretariaat een exemplaar van de door alle partners getekende 

partnerschapsovereenkomst heeft ontvangen. De partnerschapsovereenkomst formaliseert de 

verantwoordelijkheden en rechten en plichten van alle partners om een soepele uitvoering van het 

project te verzekeren. Het document garandeert tevens de bijdrage van elke partner in de vorm 

van cofinanciering in Euro’s.

STAP
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Het is noodzakelijk om de volgende elementen in een overeenkomst zoals de 

partnerschapsovereenkomst op te nemen. Daarnaast is het belangrijk om ook andere zaken op 

te nemen die het partnerschap betreffen (zie bijlage V voor een uitgebreid voorbeeld van een 

partnerschapsovereenkomst):

•	 	de	algemene	management	structuur;

•	 	de	financiële	management	structuur;

•	 	definieer	de	gezamenlijke	doelen	en	verantwoordelijkheden	van	de	partners	en	hun	

wederzijdse verplichtingen;

•	 	projectfinanciering;

•	 	de	verdeling	van	de	middelen;

•	 	financiële	verantwoordelijkheden;

•	 	de	duur	van	het	project;

•	 	hoe	te	handelen	bij	verschillen	van	inzicht	en	onenigheden	binnen	het	project;

•	 	sanctiemaatregelen;

•	 	rapportageverplichtingen	en	de	termijnen	die	hiervoor	gelden;

•	 	de	taal	waarin	zal	worden	samengewerkt.

Maastricht Culturele Hoofdstad 2018

In het in november 2009 getekende bestuurlijke ambitiestatement zijn inhoudelijke en financiële verplichtingen 

tussen de elf partners vastgelegd. In 2010 is de Interreg-aanvraag goedgekeurd, en in 2011 is deze aangepast 

waarbij de organisatie van het Interreg-project werd neergelegd bij de stichting Maastricht Culturele Hoofdstad 

van Europa 2018. Tegelijkertijd is er een door het Interreg IVA Euregio Maas-Rijn programma vereiste partner-

schapsovereenkomst opgesteld tussen de elf betrokken partners. Op vele vlakken verwijst deze naar de reeds in 

2009 in het ambitiestatement vastgelegde afspraken. Daarnaast zijn een aantal door Interreg vereiste aanvullende 

afspraken ten aanzien van het Interreg-traject opgenomen.

Vital Rural Area

De partnerschapsovereenkomst voor het Europese project Vital Rural Area is al opgesteld in de periode vooraf-

gaand aan de goedkeuring van de Interreg-aanvraag. Het partnerschapscontract van het vorige Europese project 

E-Voice heeft model gestaan voor de partnerschapsovereenkomst.

Het project is volop in uitvoering en loopt nog door 

tot en met 2013. De resultaten zijn naar verwachting 

en het project loopt op schema. Belangrijk in de 

uitvoering van een project is dat er continu wordt 

getoetst aan regelgeving en voortdurend wordt 

afgestemd met het programmasecretariaat en het 

nationale contactpunt van het Interreg IVB NSR-

programma.
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Tackling Drugs, Reducing Crime

In dit Europese project werkten de steden Assen en Poznan, Nottinghamshire Police en het Maria Verslavingsinsti-

tuut uit Stockholm samen op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit. Er werd zoals al eerder beschreven 

subsidie toegekend voor de volgende activiteiten:

•	 	drie seminars;

•	 	twee werkstages van één week voor vier personen en werkstages voor Poznan en Nottingham in Assen;

•	 	een onderzoek naar drugscriminaliteit in de drie steden. De gemeente Assen heeft voor het onderzoek in Assen 

de Nederlandse Politie Academie (NPA) benaderd;

•	 	een Europees congres, waar het eindrapport gepresenteerd zal worden aan de lidstaten.

De projectsamenwerking werd formeel vastgelegd in documenten zoals intentieverklaringen en een partnercon-

tract. De projectpartners werkten aan hetzelfde thema en hadden allemaal de wil om van elkaar te leren.

De activiteiten, zoals de meeloop-

stages, zijn goed te verantwoor-

den. De veelal jonge medewer-

kers die in de stagegroepen 

hebben meegelopen zijn goed 

terecht gekomen qua positie in 

het werkveld. Het is dan ook aan 

te raden om jonge talentvolle 

mensen te gebruiken voor der-

gelijke stages, dit kan voor hen 

enorm veel betekenen.

Het AGIS-project is al enige tijd 

geleden geëindigd, maar Assen 

werkt nog steeds samen met 

Nottinghamshire, bijvoorbeeld 

op het gebied van de Mexi-

caanse griepepidemie. Toen dat 

onderwerp enige tijd geleden 

wereldwijd speelde liep Engeland 

qua aanpak voor op Nederland, 

waar de aanpak ongecoördineerd 

verliep. Assen heeft toen alle Engelse draaiboeken ontvangen (bijvoorbeeld inzake vaccinatiecampagnes), waarmee 

Assen en daarmee geheel Drenthe een enorme voorsprong binnen Nederland opbouwde inzake de aanpak van de 

Mexicaanse griepepidemie. Dit gebeurde dus buiten formele Europese projectkaders om. Een dergelijke samenwer-

king kost de gemeente niets, maar het levert veel bruikbare kennis op. Een ander thema is hoogwaterbestrijding: 

Nottinghamshire leert op dit vlak weer veel van Assen. 

Ook is de politietop van Poznan te gast geweest in Assen. Daarbij werden de draaiboeken van grote evenementen 

gedeeld. Poznan is een belangrijke congresstad, en één van de gaststeden van het EK voetbal 2012. Assen organi-

seert al sinds jaar en dag de TT-races die ook een zeer groot bezoekerspubliek trekken. Op dit vlak kan Poznan weer 

veel van Assen leren.

Assen heeft overigens nog altijd geen officiële stedenband met Nottinghamshire, maar wel komen er nu bijvoor-

beeld elk jaar tijdens de TT-races drie Engelse Bobbies naar Assen om mee te lopen met de politie aldaar, hetgeen 

bijdraagt aan de toegankelijkheid van de plaatselijke politie (laagdrempeligheid, makkelijk aanspreekbaar).
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5.  Tot slot

In deze publicatie werd een praktische leidraad in de vorm van een vijf-stappenplan 

gepresenteerd voor gemeenten die erover denken om te gaan samenwerken over de grens. 

Stappenplan

Formuleer en circuleer  
het projectidee

Identificeer partners

Selecteer partners en werk het  
project verder uit

Blijf communiceren en  
informatie verschaffen

Start het project/ 
uitvoering van het project

STAP

1

STAP

2

STAP

3

STAP

4

STAP

5
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Europese samenwerking houdt overigens niet op bij het einde van een project. De ervaring 

laat zien dat de inhoudelijke samenwerking uitstekend kan worden voortgezet, ook na afloop 

van een Europees subsidietraject. Of dat de samenwerkende organisaties elkaar ook op andere 

beleidsterreinen vinden en hun samenwerking op een ander vlak voortzetten, al dan niet met 

Europese ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op de website van de VNG: www.vng.nl, of word lid van het 

Europanetwerk voor gemeenteambtenaren van de VNG, www.europanetwerk.nl. Dit netwerk 

is een online kennis- en discussieplatform van de VNG voor gemeenteambtenaren die zich in de 

dagelijkse praktijk bezig houden met Europa.

 



39

Bijlagen

39



40 Vereniging Van nederlandse gemeenten



41Vereniging Van nederlandse gemeenten

Bijlage I:
Volledige casusbeschrijving 
Interreg IVA-project Maastricht 
Culturele Hoofdstad 2018 
(www.via2018.eu) 

Projectduur: 19 maart 2010 tot en met 19 maart 2013

Totaal projectbudget: € 3.194.000

Europese bijdrage: € 1.597.000 (50%)

Projectpartners: Gemeente Maastricht (NL, lead partner), Gemeente Sittard-Geleen (NL), 

Gemeente Heerlen (NL), Provincie Limburg (NL), Provincie Limburg (B), Stad Hasselt (B), 

Province de Liège (B), Ville de Liège (B), Deutschsprachige Gemeinschaft (B), REGIO Aachen 

e.V. (D), Stadt Aachen (D)

In dit project is er sprake van een vergaande grensoverschrijdende samenwerking van 

een groot aantal regionale overheidspartijen in de gehele Euregio die concreet wordt 

vormgegeven en geëffectueerd in de stichting ‘Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 

2018’. De stichting voert namens de gezamenlijke partners het Interreg-project uit. Er zijn in 

totaal 11 project partners uit de drie Euregio-landen. 

Achtergrond
Het Interreg IVA-project Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 heeft als ondertitel 

‘Maastricht Culturele Hoofdstad als motor van de Euregionale economie’. De partners in dit 

project, 11 samenwerkende regio’s en de steden binnen de Euregio Maas-Rijn die verenigd 
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zijn in de stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018, willen in gezamenlijkheid 

vorm geven aan een Euregionaal cultuurbeleid teneinde de culturele sector in de Euregio als motor 

van de Euregionale economie (toerisme) verder te versterken. Het project draagt hiermee direct bij 

aan een betere profilering van de Euregio en haar cultuuraanbod en het vermarkten ervan.

Het project draagt ook bij aan de ambitie van de stad Maastricht om in 2018 namens Nederland 

de Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Maastricht presenteert zich daarbij als een stad 

gelegen in de Euregio Maas–Rijn waarbij maximaal geprofiteerd wordt van de culturele diversiteit 

in de regio. Grensoverschrijdende samenwerking is daarmee een noodzaak voor alle partners; 

immers, het achterland van Maastricht bevindt zich voor een heel groot deel in andere landen, dat 

wil zeggen over de landsgrens. Dit projectvoorstel is door Maastricht geïnitieerd met belangrijke 

input vanuit de in de stichting verenigde partners met als doel de Euregionale culturele identiteit 

onder de aandacht te brengen. Bovendien zal de kandidatuur van Maastricht als Culturele 

Hoofdstad van Europa, in de Euregionale context, aanzienlijke “side effects” met zich mee brengen 

op economisch en toeristisch gebied, onder meer door het creëren van werkgelegenheid en het 

behoud of aantrekken van binnen- en buitenlandse toeristen en bedrijven. 

Beoogde doelstellingen van het project
Met dit project willen de projectpartners hun Euregionale culturele identiteit bevorderen en 

daarnaast de culturele bekendheid van de partners op Europees niveau versterken. De ambitie van 

Maastricht om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden zal concrete vorm krijgen. Het is 

essentieel om de ambitie van Maastricht en van de overige partners op Europees niveau zichtbaar 

te maken en deze verder onder de aandacht van het brede publiek, media en overige actoren 

te brengen. Uiteindelijk zal door het verbeterde culturele aanbod in de Euregio Maas - Rijn een 

bijdrage worden geleverd aan de (toeristische) economie en daarnaast aan het verbeteren van het 

Euregio Maas – Rijn als aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

De doelgroepen van het project
a. De burgers en bezoekers van de Euregio Maas-Rijn: de kandidatuur van Culturele Hoofdstad 

van Europa draagt ertoe bij dat de verscheidenheid, de rijkdom, en de gemeenschappelijke 

kenmerken van de Euregionale culturen beter tot hun recht komen. Tevens wordt mogelijk 

gemaakt dat de burgers in de landen van de Euregio elkaar beter leren kennen. Het is verwacht 

en gewenst dat een sterke Europese culturele profilering van de Euregio zal leiden tot een 

toename van het aantal internationale bezoekers; 

b. Steden, provincies en regio’s binnen de Euregio Maas-Rijn: Het is de rol van steden en regio’s 

om de culturele ontwikkelingen in de (Eu)regio te integreren in het algemene economische en 

maatschappelijke kader waardoor de Euregionale culturele identiteit wordt versterkt; 

c. Culturele en toeristische organisaties: gaan een bijdrage leveren aan de uitvoering van culturele 

activiteiten en op het gebied van promotie en marketing. Op nationaal en Europees niveau 

zullen relevante overheden ingeschakeld worden wat betreft communicatie en marketing 

activiteiten. 

Globale grensoverschrijdende meerwaarde van het project
Dit project is gericht op het versterken van de Euregionale culturele identiteit door middel van 

grensoverschrijdende samenwerking tussen steden, provincies en regio’s gelegen in verschillende 

EMR landen met ieder een eigen culturele identiteit. De partners willen profiteren van de unieke 

geografische positie. Dat wil zeggen dat ondanks de nationale perifere ligging van Maastricht, de 

vergrote grensoverschrijdende samenwerking tussen de partners een uitstekende internationale 

uitgangspositie biedt vanwege de grote culturele en meertalige rijkdom van de deelnemende 
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partners in de drie lidstaten van het Euregio-gebied. Ter verduidelijking: binnen het betreffende 

gebied zijn er 3 taalgebieden, verschillende cultuurgebieden en de historische scheiding tussen 

Germaanse cultuur in het noorden en de Latijnse cultuur in het zuiden. Hiermee zien de partners 

een prima kans voor een betere collectieve vermarkting van de gezamenlijke cultuur van de regio.

De stichting en daarmee de project partners realiseren zich dat het toewijzen van de titel 

Europese culturele hoofdstad aan Maastricht zowel voor als na 2018 vergaande positieve 

economische consequenties zal hebben voor niet alleen de stad Maastricht, maar de gehele 

Euregio. Deze culturele titel voor Maastricht en de daaraan gerelateerde culturele samenwerking 

zal internationale erkenning en waardering met zich meebrengen voor de gehele regio, met 

Maastricht ‘slechts’ als centraal focuspunt van een groter samenwerkingsgebied, met een evidente 

grensoverschrijdende meerwaarde.

Het voortduren van de grensoverschrijdende samenwerking na afsluiting van de 
financiële activiteiten in het kader van het project
Dit projectplan vormt onderdeel van de langetermijnstrategie van de deelnemende regio’s en 

steden om de culturele sector in de Euregio Maas-Rijn te versterken en het economische belang 

van deze sector voor de Euregio verder te bekrachtigen. De partners –aangevoerd door de stad 

Maastricht als lead partner- hebben een activiteitenplanning opgesteld ten behoeve van de 

kandidatuur van Maastricht voor Culturele Hoofdstad; een centraal element in de strategie. De 

planning bevat 8 fasen, lopend van een oriëntatiefase in 2007 tot een evaluatiefase in 2019.

De activiteiten in dit project zijn bedoeld om de gezamenlijke strategie zoals die is benoemd voor 

de periode 2010-2012 vorm te geven en uit te werken. Een van de concrete outputs van dit project 

is het oprichten van de Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 die tijdens en 

ook na de project periode verder de overeengekomen doelstellingen zal nastreven. De activiteiten 

geïmplementeerd in het onderliggende project vormen een noodzakelijk, en sterke basis voor 

activiteiten in de jaren na afsluiting van dit project. Een belangrijk moment hierin is de deadline 

voor het indienen van een bidbook voor Culturele Hoofdstad die is bepaald op eind 2012.

De Euregionale samenwerking van de bij dit project betrokken overheden is inmiddels op ambtelijk 

niveau verankerd. Ook het MAHHL-burgemeestersoverleg heeft inmiddels besloten de kandidatuur 

van de Euregio voor de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 als prioritair thema actief 

op te pakken. Binnen de Euregio Maas-Rijn is de kandidatuur als onderdeel van het programma 

Cultuur en Toerisme in de organisatiestructuur verankerd. Op Zuid-Limburgse schaal heeft het 

Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg (SNZL) de kandidatuur benoemd als een prioritaire opgave voor 

de regio. De inkadering van dit project binnen deze bestuurlijke en ambtelijke doelstellingen 

en structuren, en de lange termijn planning van de gezamenlijke acties, vormen een stabiele 

basis waarop het voortduren van de grensoverschrijdende samenwerking gelegd is en die een 

voortzetting van de gezamenlijke acties, middels de opgerichte stichting, ook na de project 

periode, met zich meebrengt.

Concrete projectacties
1. Organisatieopbouw, project management en coördinatie

  De doelstelling van deze actie is tweeledig. Enerzijds, het oprichten en operationaliseren van 

de Euregionale Stichting Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (afkorting MCH2018) 

met als doel het kandidatuurstellen en het verkrijgen van de titel Maastricht Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018. 
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 De stichting heeft ten doel:

a.  het stellen van de kandidatuur en het verkrijgen van de titel Maastricht Culturele Hoofdstad 

van Europa 2018 conform Besluit 1622/2006/EG middels het opstellen van een zogenaamd 

“bidbook” en 

b.  de organisatie, programmering, marketing, communicatie, public relations, monitoring en 

evaluatie van het evenement Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa 2018. 

 Anderzijds is het doel van deze actie het coördineren van het proces en het bewaken van 

de voortgang van het INTERREG subsidieproject waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

financieel management systeem. Concreet bevat deze actie in de 3 projectjaren, naast 

algemene subsidie projectmanagement acties en opbouw en coördinatie van de acties 

van de stichting, de organisatie van 6 expert meetings, het organiseren van 6 thema 

bijeenkomsten van de Raad van Toezicht en de Raad van Ambassadeurs van de stichting, de 

organisatie van 36 Euregionale werkbijeenkomsten en het ontwikkelen van een bidbook 

in 2012 ten behoeve van de kandidatuur van Maastricht en de Euregio voor de Culturele 

hoofdstad van Europa in 2018.

2. De Euregionale communicatiestrategie

Deze actie betreft de communicatie, marketing en lobby activiteiten van de stichting. De 

kandidatuur van Maastricht om de Culturele Hoofdstad van Europa 2018 te worden is een 

grootschalig project. Het vergt tijd, energie en inspanningen van de betrokken partners. 

Streven is om te komen tot een Euregionale communicatiestrategie (culturele profilering van de 

Euregio) met als middelpunt Maastricht en haar kandidatuur voor culturele hoofdstad.

Het maken van een “Euregionale communicatiestrategie” heeft een essentiële rol in het kader 

van dit project doordat het als doel heeft het zichtbaar maken van de gezamenlijke ambitie van 

Maastricht en haar partners (Maastricht als Culturele Hoofdstad Europa) door het ontwikkelen 

en inzetten van communicatie instrumenten. In het kader van deze strategie, wordt het met 

concrete voorbeelden, argumenten en initiatieven bewezen dat de partners in Maastricht 2018 

geloven. 

Daarnaast is het neerzetten van de Euregio Maas-Rijn als een cultuurregio van Europees 

formaat, en het verder ontwikkelen van een Euregionale cultuursector als een bepalende 

economische factor, van groot belang. Een andere boodschap die naar buiten wordt gebracht 

betreft de effecten die culturele activiteiten binnen de Euregio Maas–Rijn genereren, onder 

meer de side-effects op het economische terrein en voor het toerisme (werkgelegenheid). 

Een aantal uitgangspunten voor de Euregionale communicatie en marketing strategie zijn:

•	 	zichtbaarheid:	communicatie	maakt	de	kandidatuur	Maastricht	2018	zichtbaar.	Het	

zichtbaar neerzetten van de Euregio Maas-Rijn als cultuurregio van Europees formaat en de 

Euregionale cultuur sector als economisch belangrijke factor;

•	 	samen(werken):	Maastricht	2018	wordt	gezamenlijk	gebouwd;	de	culturele	sector,	

overheden en het bedrijfsleven in de Euregio Maas-Rijn werken samen aan de kandidatuur 

en dragen dat gezamenlijk uit. Er wordt een communicatie werkgroep ingesteld rondom 

Maastricht 2018 om uitvoering te geven aan de communicatie en marketing strategie;

•	 	verbinden:	communicatie	wordt	ingezet	om	interne	partners	te	verbinden	en	de	

buitenwacht (burgers, actoren in culturele sector, onderwijsinstellingen etc) te informeren 

en te enthousiasmeren over dit evenement;

•	 	doen:	er	is	ruimte	voor	initiatieven;	deze	initiatieven	worden	binnen	actie	drie	uitgevoerd.	

Deze zijn bedoeld om de samenwerking door middel van concrete pilot evenementen vorm 

te geven.

 



45Vereniging Van nederlandse gemeenten

Concreet bevat deze actie in de drie projectjaren een breed scala aan activiteiten. Deze zijn: 

•	 	het	ontwikkelen	van	een	huisstijl,	logo	en	website	(inclusief	web-TV	en	digitale	nieuwsbrief)	

voor Maastricht 2018;

•	 	het	ontwikkelen	en	drukken	van	meertalige	brochures	Maastricht	2018	en	Cultuur	in	de	

Euregio Maas-Rijn (3 brochures in 4 talen);

•	 	het	organiseren	van	netwerkbijeenkomsten	in	Brussel	en	Den	Haag;

•	 	het	bijwonen	van	Europese,	nationale	en	Euregionale	congressen	en	bijeenkomsten;

•	 	afleggen	van	6	benchmark-bezoeken	aan	andere	Culturele	Hoofdsteden	in	Europa;

•	 	bijeenkomsten	van	de	Euregionale	werkgroep	communicatie;

•	 	het	4	maal	per	jaar	plaatsen	van	een	informatiepagina	in	huis-aan-huis	bladen	in	de	gehele	

Euregio Maas-Rijn, en als laatste;

•	 	de	opname	van	een	film:	proces	Maastricht	2018	en	debatten,	‘the	making	of…’.

3.  Pilot activiteiten

Om de resultaten van de samenwerking op het cultureel gebied in de Euregio zichtbaar te 

maken worden er een 4-tal pilotprojecten ontwikkeld: de culturele samenwerkingsactiviteiten. 

Deze 4 pilots zijn opgezet om de transformatie van de Euregio Maas-Rijn tot een culturele 

regio van Europees formaat te begeleiden en concreet in de hele regio vorm te geven. Deze 

activiteiten dragen bij aan het versterken van de culturele sector in de Euregio Maas-Rijn 

alsmede de (toeristische) economische sector. In het kader van deze pilot actie, zullen de 

project partners activiteiten organiseren rondom –en aansluitend bij- een drietal andere, reeds 

bestaande grote internationale manifestaties in de Euregio. Deze drie manifestaties zijn de 

Design Biënnale in Luik (in 2010 en 2012, kosten pilot € 150.000), het project Across the Borders 

2011 in Aken en de omringende regio (waaronder Heerlen, kosten pilot € 100.000) en de 

Manifesta 2012 in Hasselt (kosten pilot € 100.000).

In deze 3 pilots wordt per manifestatie een parallelprogramma opgezet dat additioneel aan 

de manifestatie zal zijn gericht op de samenwerking van de partners. Het parallelprogramma 

omvat activiteiten zoals: debatten, lezingen, forumbijeenkomsten (om ervaringen uit te 

wisselen), lunchcafé’s, exposities alsmede een ondersteunend marketingprogramma om 

de manifestatie in de gehele Euregio te vermarkten. Maar ook in de aanloop naar deze 

manifestaties kunnen nieuwe impulsen gegeven worden. Zo zal in voorbereiding op Manifesta 

2012 een aantal grensoverschrijdende exposities als Triangle Mosan extra vermarkt kunnen 

worden, of zullen de reeds bestaande multidisciplinaire festivals (Zomerzone Sittard, Theater 

op de Markt Hasselt, Cultura Nova Heerlen, Les Ardentes Luik) die dezelfde filosofie van Across 

the Borders uitdragen extra weerklank en publieksbereik kunnen bieden. En tenslotte kunnen 

kleinere Euregionale initiatieven in het veld van design en creatieve industrie via de Design 

Biënnale een extra impuls en internationaal klankbord krijgen. Al deze activiteiten zullen via 

een ondersteunend marketingprogramma in de gehele Euregio gepromoot worden.

Naast deze 3 grote manifestaties wordt de samenwerking in een vierde pilotactiviteit door 

middel van een serie van meer kleinschalige debatten, lunchcafé’s en culturele bijeenkomsten in 

de Euregio zichtbaar gemaakt. Deze bijeenkomsten - 12 per jaar (verdeeld over de Euregio, in 

Limburg NL, Limburg B, Regio Aachen, Deutschsprachige Gemeinschaft, Luik) - worden gebruikt 

zowel om de samenwerking zichtbaar te maken alsmede om culturele instellingen in de Euregio 

bij de samenwerking te betrekken.
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Bijlage II: 
Volledige casusbeschrijving 
Interreg IVB-project Vital Rural 
Area (www.vitalruralarea.eu)

Projectduur: 1 januari 2009 tot en met 31 december 2013

Totaal projectbudget: € 7.700.000

Europese bijdrage: € 3.850.000 (50%)

Projectpartners: NOFA-gemeenten Noordoost Friesland (NL, lead partner), provincie 

Friesland (NL), Friese Poort Bedrijfsopleidingen (NL), gemeente Sluis (NL), Streekplatform+ 

Meetjesland (B), Intercommunale Leiedal (B), Provincie West-Vlaanderen (B), Norfolk County 

Council (UK), Stadt Langenhagen (D), Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein (D), Vejen 

Kommune (DK), Rogaland Fylkeskommune (N), Finnoy Kommune (N)

Introductie project
Algemeen

Doel van het project Vital Rural Area is een sociaal economische verbetering van 

plattelandsgebieden. Dit door het bundelen van krachten van alle betrokken partijen in de 

regio’s, krachten en kennis uit het gebied te benutten en kansen voor het gebied aan te 

grijpen. 

Centraal thema is het bundelen van de krachten van gemeenten, regio’s provincies en 

partners als MKB en onderwijsinstellingen, middels samenwerkingsovereenkomsten op 

een aantal gezamenlijk benoemde hoofdthema’s. De bundeling van krachten wordt de 

“Coöperative Agreement Approach (CAA)” genoemd. De set van afspraken tussen de NOFA-
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gemeenten (vier samenwerkende gemeenten in Noordoost Friesland) en de provincie Friesland 

heeft hieraan ten grondslag gelegen.

Door het project Vital Rural Area kan NOFA profiteren van de kennis en expertise van 

internationale partners, beschikken over Europese subsidiegelden en zich profileren als een regio 

die Europees actief is als lead partner.

Het project Vital Rural Area is opgebouwd uit drie werkpakketten (workpackages) voor de 

corresponderende hoofdthema’s van het project:

•	 	Werkpakket	1:	Empowerment	of	SMEs	(versterken	economie	/	MKB	door	innovatie	en	onderwijs,	

gouden driehoek);

•	 	Werkpakket	2:	Branding	the	region	(regiomarketing);

•	 	Werkpakket	3:	Quality	of	life	and	services	(leefbaarheid	en	voorzieningen).

Binnen het project werkt een zogenaamde Scientific Support and Monitoring Group. Deze 

geeft tijdens het project adviezen voor verbetering van het project, ontwikkelt ideeën voor 

lobby en beleidsbeïnvloeding, publiceert wetenschappelijke artikelen en komt op basis van de 

projectresultaten tot het ontwikkelen van een algemene standaard voor plattelandsontwikkeling. 

Deze groep bestaat uit vooraanstaande medewerkers van:

•	 University	of	East	Anglia,	Norwich,	UK;

•	 Rijksuniversiteit	Groningen,	NL;

•	 University	of	southern	Denmark,	Esbjerg,	DK.

Het project moet voor Europa tastbare eindresultaten opleveren. Voor Vital Rural Area is dat 

het zogenaamde: “Rural Power Pack” (RPP). Het RPP is een overdraagbare standaard voor 

rurale gebiedsontwikkeling, gebaseerd op de projectresultaten van de drie werkpakketten, 

met wetenschappelijke ondersteuning van de monitoring group. Tevens omvat het RPP een 

handboek met best practices, een documentaire web-video, voorbeelden van succesvolle pilots. Het 

partnerschap zal deze punten actief uitdragen, al tijdens de projectperiode die loopt tot medio 

2013.

Werkpakketten en financiën

Het project Vital Rural Area is opgebouwd uit drie werkpakketten te weten:

•	 	Werkpakket	1:	Empowerment	of	SMEs	(versterken	economie	/	MKB	door	innovatie	en	onderwijs,	

gouden driehoek);

•	 	Werkpakket	2:	Branding	the	region	(regiomarketing);

•	 	Werkpakket	3:	Quality	of	life	and	services	(leefbaarheid	en	voorzieningen).

Werkpakket 1: Versterking MKB/Gouden driehoek

Het MKB is één van de belangrijkste levensaderen op het platteland. Juist in plattelandsgebieden 

staat het MKB onder druk doordat het hier om kleine bedrijfjes gaat in traditionele sectoren. 

Innovatie heeft hier vaak een minder hoge prioriteit. Door te investeren in de gouden driehoek 

Ondernemers, Onderwijs (inclusief kennisinstellingen) en Overheid is het doel versterken van het 

MKB door innovatie:

•	 	Innovaties	in	bedrijfsleven;

•	 	Brancheprojecten;

•	 	Kennismaking	met	innovatie;

•	 	Meetbare	verbetering	van	beroepsvaardigheden	van	studenten/leerlingen;

•	 	Verbeterde	afstemming	over	opleiding/beroepseisen	tussen	onderwijs	en	bedrijfsleven;
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•	 	Geen	student	verlaat	de	opleiding	zonder	startkwalificatie;

•	 	Creëren	van	een	duurzame	kennisbasis	en	leercirkel;

•	 	Kennisuitwisseling	met	partners.

Werkpakket 2: Regiomarketing

Met regiomarketing wordt bedoeld: het vermarkten van de regio. Dus nadrukkelijk niet, of niet 

alleen, het vermarkten van producten uit de regio, maar de regio zelf op de kaart zetten:

•	 	Met	strategische	partners	opzetten	en	uitvoeren	van	een	regiomarketingplan	en	een	brand;

•	 	gebruik	van	het	brand;

•	 	herkenning	van	het	brand.

Werkpakket 3: Welzijn en services

Hierbij draait het om moderne technologieën die het mogelijk maken afstanden op een virtuele 

manier te overbruggen: ouderen die via de pc contact kunnen onderhouden met hun (klein-)

kinderen elders in het land, of thuiszorgwerkers die met een virtueel loket snel kunnen bijpraten 

met een cliënt. Dat kan betaalbaar en succesvol als een collectief belang en een gemeenschappelijk 

gevoel gediend wordt. Het gaat om investeren in een zorgzame, sociale en veilige samenleving 

waar jong en oud zich thuis voelt.

Kortom: toepassingen die kunnen helpen de leefbaarheid in kleine kernen weer te vergroten:

•	 	Onderzoek	naar	de	vraagkant	en	de	individuele	behoeften	van	de	inwoners	van	de	NOFA	regio	

in relatie tot de afname van voorzieningen op het platteland;

•	 	De	uitkomsten	van	dit	onderzoek	gebruiken	voor	verdere	ontwikkeling	binnen	NOFA	(virtuele	

service ontwikkeling);

•	 	Vorming	van	een	consortium	welke	een	business	model	ontwikkelt	om	vraag	en	aanbod	voor	

wat betreft diverse services met behulp van breedband te optimaliseren;

•	 	Implementatie	van	het	ontwikkelde	concept	in	4	–	7	NOFA	dorpen;

•	 	De	regio	aantrekkelijker	maken	voor	mensen	van	alle	leeftijden	door	het	serviceniveau	op	het	

gebied van zorg- en welzijnsfaciliteiten te verhogen.

Lead partnerschap, partners en chairs

NOFA (een samenwerkingsverband van vier gemeenten in Noordoost Friesland) is lead partner 

van het project. Dit betekent dat NOFA verantwoordelijk is voor de rapportages naar het 

programmasecretariaat (Viborg). Ook lopen de geldstromen via NOFA. Door het lead partnerschap 

krijgt NOFA verder de kans dicht op Europese ontwikkelingen te zitten en hier zelfs invloed op 

uit kunnen oefenen. Dit betekent dat NOFA ook het meest van alle partners grip op het project 

houdt. Lead partnerschap betekent enerzijds extra risico, anderzijds extra kansen. Het extra 

risico is verantwoord. In de eerste plaats door de door gemeente Dantumadiel in de vorige 

programmaperiode opgedane ervaringen in het project E-Voice, dat succesvol gedraaid heeft. 

In de tweede plaats door de ervaring van een ervaren externe projectmanager in het project te 

integreren (drie eerdere succesvolle Interreg-projecten). In de derde plaats door goede contracten 

waarin het risico voor het deel dat partners hun afspraken niet nakomen afgedekt wordt. Tot 

slot door zelf in de lead te zijn wordt niet het risico gelopen dat er als partner met een eventueel 

nalatige lead partner zou moeten worden gewerkt.

In het project is een sterk partnerschap opgebouwd. Alle landen uit de Noordzeeregio op Zweden 

na zijn vertegenwoordigd. Daarnaast bestaat het partnerschap uit gemeenten, regio’s, provincies, 

opleidingsinstituten. Via de Scientific Monitoring en Support Group zijn universiteiten aan het 

project verbonden.
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Per werkpakket is een voorzitter, een “chair” benoemd. Voor Empowerment of SMEs is dit Norfolk, 

voor	Branding	de	regio	Meetjesland	en	voor	Quality	of	life	&	services	is	dit	de	provincie	Friesland.	

De chairs hebben een belangrijke verantwoordelijkheid op de coördinatie van samenwerking van 

de partners en voortgang van de inhoud binnen de werkpakketten.

In 2010 is een stuurgroep bestaande uit bestuurders van de vier NOFA-gemeenten, te weten 

voorzitter Marga Waanders (burgemeester gemeente Dongeradeel), Arie Aalberts (burgemeester 

gemeente Dantumadiel, Jan Lammers (wethouder gemeente Achtkarspelen) en Hilbrand 

Visser (wethouder gemeente Achtkarspelen) benoemd. Het projectmanagement handelt onder 

verantwoordelijkheid van deze stuurgroep.

Lopende projecten

De volgende projecten zijn binnen de NOFA-gemeenten reeds gestart:

•	 	Werkpakket	1,	Versterken	MKB:

 1. Werkplaats;

 2. Kansrijke jeugd;

	 3.	 Leren	&	werken;

 4. Net Nix;

•	 	Werkpakket	2	Regiomarketing,	is	een	zelfstandig	project	(geen	afzonderlijke	pilots);

•	 	Werkpakket	3,	Welzijn	en	services;

 1. Klasseglas;

 2. Virtueel dorpsloket Twijzelerheide.

Communicatie

Voor de communicatie over en binnen het totale project op Europees niveau is een 

communicatieplan opgesteld. Voor elk van de werkpakketten (op Europees niveau) hebben de 

chairs een communicatieplan op moeten stellen.

Vorm geven aan de Europese samenwerking
Dantumadiel, één van de vier NOFA-gemeenten in Noordoost Friesland, was al eerder lead partner 

geweest (E-Voice project) in de vorige structuurfondsenperiode 2000-2006. Men wilde ook in de 

huidige periode 2007-2013 graag doorgaan met Europese samenwerking. 

De NOFA-samenwerking kwam tussen 2002 en 2006 tot stand. In eerste instantie vanwege het 

structuurplan van de provincie Friesland dat moest worden opgesteld. De gemeenten wilden 

vooraf hun krachten op dit vlak bundelen. De gezamenlijke NOFA-visie is daarbij goed gevallen 

bij de provincie en bleek ook prima input te zijn voor het streekplan. Ook de proactieve aanpak 

werd gewaardeerd. Er werd dan ook besloten om de regionale NOFA-samenwerking voort te 

zetten. Er werd een plan gemaakt om activiteiten op sociaaleconomisch gebied in de regio uit te 

voeren. Dit plan werd zowel vastgesteld door de NOFA-gemeenten als door de provincie. Toen het 

vorige Europese project afliep, en de huidige structuurfondsenperiode 2007-2013 eraan stond te 

komen kreeg men het idee dat dit sociaaleconomisch project ook Europees gezien aan zou moeten 

spreken. Door Europees samen te werken zou er tevens kennis kunnen worden binnengehaald, 

en men zou iets extra’s kunnen doen met de financiële middelen uit Europa. Een bijkomend 

voordeel is dat je jezelf als gemeente/regio door middel van een Europees samenwerkingsproject 

in de kijker speelt. De bijkomende effecten zijn uiteindelijk ook het grote voordeel van Europees 

samenwerken, en in eerste instantie niet eens zozeer de extra Europese financiële middelen. 
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De meerwaarde van Europees samenwerken ligt met name op het inhoudelijke vlak, maar de extra 

Europese financiële middelen zijn ook zeker meegenomen. De NOFA-gemeenten vormen een 

zogenaamde anticipeerregio. Er is een kenniswerkplaats tot stand gekomen dankzij het project. 

Hierin werken scholen, ondernemers en de overheid samen. Daarnaast kent het project Vital Rural 

Area zogenaamde ‘policy forums’. Binnen deze forums komt een prima uitwisseling tussen regio’s 

tot stand op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Europees samenwerken moet je wel aanspreken als organisatie. De kosten en inspanningen worden 

als hoog ervaren. De controlevereisten worden als hoog ervaren, vooral ook door de verschillende 

controlelagen (projectniveau, programmaniveau, nationaal niveau en Europees niveau) die elk hun 

eigen controles uitvoeren. Soms veranderen gedurende de Europese programmaperiode ook de 

regels, wat hinderlijk kan zijn bij de uitvoering van lopende projecten.

Voordat het Europees projectvoorstel Vital Rural Area uiteindelijk werd goedgekeurd hebben 

er zes partnerschapsbijeenkomsten plaatsgevonden. Vooraf investeren in de samenwerking 

is noodzakelijk. Het enkel via mailberichten en dergelijke voorbereiden van een Europees 

samenwerkingsproject werkt niet. Je moet elkaar in de ogen kijken, en de gemeenschappelijke 

punten bespreken. De voorbereiding moet niet worden onderschat, er moet veel moeite voor 

worden gedaan. Een Interreg IVB-project moet bijvoorbeeld voldoen aan de vereisten voor 

transnationaliteit. Het heeft even geduurd voordat het project hieraan kon voldoen. Hiertoe 

hebben enkele gesprekken met het nationale Interreg IVB NSR-contactpunt en het Interreg IVB 

NSR-programmasecretariaat plaatsgevonden.

De NOFA-gemeenten hadden vanaf het begin de ambitie om lead partner te worden van het 

project Vital Rural Area. De andere partners waren daar meteen mee akkoord, mede ook vanwege 

de goede ervaringen van Dantumadiel als lead partner in het vorige Europese project E-Voice. Dat 

project was het eerste Europese project ooit voor Dantumadiel, en het project kende een externe 

projectmanager. Deze externe projectmanager is ook bij de eerste fase van het huidige project 

betrokken geweest, maar door een verplichte aanbesteding heeft er onlangs een wisseling binnen 

het projectmanagement plaatsgevonden.

Voor de conferentie die in 2006 door het Interreg Noordzee programma is georganiseerd in 

het kader van de voorbereiding van de nieuwe Interreg-periode 2007-2013 is een projectfiche 

aangemaakt in de vorm van een ‘project idea form’, een document van één A4tje waarin het 

projectidee werd beschreven. 

Een aantal partners waren ook al betrokken bij het vorige Europese project van de gemeente 

Dantumadiel: Norfolk en Leiedal. De andere partners zijn nieuw. De conferentie die in 2006 door 

het Interreg Noordzee programma is georganiseerd in het kader van de voorbereiding van de 

nieuwe periode 2007-2013 bleek daarbij heel waardevol. Er werd een projectenboek gepresenteerd 

en overlegtafels georganiseerd. De interesse voor het projectidee Vital Rural Area bleek groot. Een 

pluspunt was dat ook de burgemeester van Dantumadiel deelnam aan de conferentie, dat versterkt 

de positie van de gemeente tijdens een dergelijke bijeenkomst.

Nieuwe partners zijn uiteindelijk deels via de Interreg-conferentie in 2006 gevonden, deels zijn er 

daarna ook partners gevraagd om aan te sluiten. Er is daarbij gezocht naar regio’s die interessant 

leken en relevant voor het thema. Ook zijn er weer nieuwe projectpartners gevonden via de andere 

partners in het project.
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De gemeenten en regio’s die aan het project deelnemen liepen allemaal tegen dezelfde 

problematiek aan. Door middel van steun vanuit Europa en Europese samenwerking hoopt men 

betere oplossingen te vinden. Elke partner brengt best practices in het project in. Er is voor gekozen 

om per werkpakket (het project bestaat uit diverse werkpakketten) de meest ervaren partner op 

dat vlak als werkpakketleider te benoemen.

Het partnerschap bestaat grotendeels uit overheden. Daarnaast zijn er twee scholen bij het project 

betrokken, één in Friesland en één in Sleeswijk-Holstein in Duitsland. 

Het project bestaat uit partners uit alle landen van de Interreg Noordzee regio, behalve Zweden. 

Men had graag een Zweedse partner gehad en heeft daar ook veel moeite voor gedaan, ook via 

het Zweedse Interreg-contactpunt, maar helaas is dat niet gelukt.

Voor wat betreft het kiezen van partners met de juiste specialisatie is er in de voorbereidingsfase 

goed gekeken naar wat het project aan partners kan bieden, maar ook wat partners voor het 

project te bieden hebben. Potentiële projectpartners die niet binnen het projectprofiel pasten zijn 

niet opgenomen in het partnerschap.

Er is een Europees partnerschap opgebouwd en gezamenlijk met de projectpartners zijn drie 

hoofdthema’s gekozen, waarvoor een projectopzet gemaakt is. De drie hoofdthema’s sloten goed 

aan bij actuele NOFA-thema’s: sociaal economische ontwikkeling, regiomarketing en leefbaarheid/

plattelandsvoorzieningen. 

In de aanloopperiode zijn presentaties voor de directieraad, het Algemeen Bestuur NOFA, de 

gemeenteraden van de NOFA-gemeenten en de Managementteams van de NOFA-gemeenten 

georganiseerd. In de directieraad en het Algemeen Bestuur zijn de co-financieringsbedragen uit 

de NOFA-begroting besproken. Met Managementteamleden is de inzet van co-financiering per 

gemeente besproken. De inzet van NOFA en de bedragen per NOFA-gemeente zijn gepresenteerd 

aan de NOFA-raden. De NOFA-raden hebben uiteindelijk ingestemd met de cofinanciering ten 

behoeve van het Europese project Vital Rural Area.

Om de Interreg-aanvraag voor het project Vital Rural Area goed te laten landen is er gelobbyd bij 

de nationale contactpunten van het Interreg IVB NSR-programma. Er is altijd goed contact geweest 

met die contactpunten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft ook geholpen in 

de lobby, het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) te Brussel heeft men zelf niet ingeschakeld.

Er was veel concurrentie in de aanvraagperiode. Vermoed wordt dat dit komt door het sterke 

overkoepelende verhaal, het zogenaamde ‘Rural Power Pack’. Essentieel is het wetenschappelijke 

verhaal praktisch toepasbaar te maken.

De partnerschapsovereenkomst voor het Europese project Vital Rural Area is al opgesteld in de 

periode voorafgaand aan de goedkeuring van de Interreg-aanvraag. Het partnerschapscontract van 

het vorige Europese project E-Voice heeft model gestaan voor de partnerschapsovereenkomst.

Het project is volop in uitvoering en loopt nog door tot en met 2013. De resultaten zijn naar 

verwachting en het project loopt op schema. Belangrijk in de uitvoering van een project is 

dat er continu wordt getoetst aan regelgeving en voortdurend wordt afgestemd met het 

programmasecretariaat en het nationale contactpunt van het Interreg IVB NSR-programma.
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Bijlage III:  
Volledige casusbeschrijving  
AGIS-project Tackling Drugs, 
Reducing Crime

Projectduur: medio 2006 tot en met begin 2008

Totaal projectbudget: € 450.000

Europese bijdrage: € 300.000 (50%)

Projectpartners: gemeente Assen (NL), gemeente Poznan (PL), Nottinghamshire Police (UK, 

lead partner) en het Maria Verslavingsinstituut uit Stockholm (S)

Introductie project
Het project Tackling Drugs, Reducing Crime was gericht op het terugdringen van 

drugsgebruik en drugscriminaliteit. De gemeente Assen was één van de projectpartners. 

Daarnaast namen de Assense zusterstad Poznan in Polen en de Britse stad Nottingham (lead 

partner) deel aan dit project. Het project werd in belangrijke mate gefinancierd vanuit het 

Europese programma AGIS. Het project Tackling Drugs, Reducing Crime begon medio 2006 

en eindigde begin 2008. Het resulteerde in een best practice model om drugsgerelateerde 

criminaliteit in de EU te bestrijden en won in Engeland twee belangrijke prijzen. 

In dit Europese project werken de steden Assen en Poznan, Nottinghamshire Police en 

het Maria Verslavingsinstituut uit Stockholm samen op het gebied van drugsgerelateerde 

criminaliteit. Er is subsidie toegekend voor de volgende activiteiten:
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•	 	drie	seminars;

•	 	twee	werkstages	van	één	week	voor	vier	personen	en	werkstages	voor	Poznan	en	Nottingham	

in Assen;

•	 	een	onderzoek	naar	drugscriminaliteit	in	de	drie	steden.	De	gemeente	Assen	heeft	voor	het	

onderzoek in Assen de Nederlandse Politie Academie (NPA) benaderd;

•	 	een	Europees	congres,	waar	het	eindrapport	gepresenteerd	zal	worden	aan	de	lidstaten.

In april en mei 2007 hebben medewerkers van de gemeente Assen, de politie en VNN 

(Verslavingszorg Noord-Nederland) een werkstage van een week doorgebracht in Nottingham en 

een week in Poznan. Er zijn in Poznan en Nottingham diverse instellingen bezocht. Op 2 en 3 juli 

2007 werd in Assen het tweede seminar van het project gehouden. Assen werd vertegenwoordigd 

door diverse instellingen, zoals de gemeente, politie, justitie, verslavingszorg en de provincie. Ook 

waren er vertegenwoordigers van de Politieacademie aanwezig. 

In oktober 2007 hebben vier Poolse collega’s (twee politieagenten en twee medewerkers van 

de gemeente) een week stage gelopen in Assen. Er zijn diverse organisaties en instellingen 

bezocht in Assen, Eelde en Groningen. Op 10 en 11 december 2007 werd in Poznan het derde en 

laatste seminar van het project gehouden. Assen werd wederom vertegenwoordigd door diverse 

instellingen, zoals de gemeente, politie, justitie en verslavingszorg.

Projectresultaten aan het einde van de projectperiode in 2008
De Politieacademie heeft in 2008 een rapport opgesteld waarin de belangrijkste uitkomsten van 

het project voor de gemeente Assen zijn opgenomen:

•	 	de	gemeente	kan	en	neemt	zijn	taak	in	de	aanpak	van	drugsgerelateerde	criminaliteit,	waarbij	

de focus ligt op overlast en verstoringen van de openbare orde. De gemeente is bijvoorbeeld 

direct betrokken bij het oprollen van hennepkwekerijen. Verbeterpunt is dat de term 

‘drugsoverlast’ nog niet specifiek gedefinieerd is binnen de Asser aanpak;

•	 	de	gemeente	Assen	is	geslaagd	in	het	opzetten	van	een	integrale	samenwerking	om	

drugsgerelateerde problemen aan te pakken. Dit is een basis die verder uitgebouwd kan 

worden;

•	 	drugs	zijn	op	zich	geen	prioriteit	in	de	veiligheidsplannen	van	de	gemeente.	Het	komt	echter	

wel terug als onderdeel in andere beleidsprioriteiten, zoals jeugd en veiligheid en de aanpak 

van veelplegers;

•	 	de	gemeente	heeft	samen	met	het	openbaar	ministerie	een	belangrijke	rol	om	

drugscriminaliteit niet alleen repressief aan te pakken, maar ook naar de verslaafde crimineel 

curatief een aanbod te organiseren. Deze trendbreuk krijgt in Assen vorm door bijvoorbeeld de 

veelplegersaanpak. 

De gemeente Assen heeft met dit project de aanpak van (drugs)criminaliteit aangescherpt. Er 

is een betere samenwerking in de aanpak van veelplegers georganiseerd en ook de informatie-

uitwisseling tussen gemeente, politie, justitie en hulpverlening, zoals verslavingszorg, jeugdzorg en 

maatschappelijk werk is verbeterd. De versterkte lokale samenwerking tussen gemeente, politie, 

verslavingszorg en justitie leverde op de werkvloer voordelen op zoals korte lijnen en beter begrip 

van elkaars werk. Op leidinggevend niveau konden belangrijke ontwikkelingen uitgewerkt worden 

in de verdere ontwikkeling van veiligheidsbeleid. Voorbeeld is het veiligheidshuis waar organisaties 

op het gebied van veiligheid vanuit één kantoor zijn gaan werken.

De gemeente Assen heeft van de stad Nottingham het Gedragscontract overgenomen. Dit Asser 

Contract voor jongeren is gekoppeld aan gebiedsontzeggingen. Het Asser Contract heeft inmiddels 
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navolging gekregen in Rotterdam met FF Kappen, een project dat een soortgelijke insteek heeft 

als het Asser Contract. Nederlandse ministeries hebben beide projecten diepgaand bestudeerd 

en verder ontwikkeld met de gemeenten Gouda, Utrecht, Rotterdam en Assen. Zo leidt Europese 

samenwerking tot profilering in Nederland.

Nottingham en Poznan hebben ideeën uit Assen overgenomen:

•	 	in	Nottingham	werden	twee	grote	initiatieven	uit	Assen	gekopieerd.	Ten	eerste	is	het	adopteren	

van veelplegers door wijkagenten daar overgenomen door Nottinghamshire Police. Dit project 

heeft voor nogal wat controverse gezorgd in Engeland;

•	 	Nottingham	heeft	–	op	een	Alescon-achtige	(Alescon	is	het	regionale	werkvoorzieningsschap	

voor Assen en omgeving) wijze – een ‘Fishfarm’ opgericht om net als de gemeente Assen 

werk te creëren voor veelplegers die hun leven willen beteren (activering/werk voor ex-

delinquenten);

•	 	in	Poznan	heeft	de	gemeente	de	regierol	op	zich	genomen,	conform	het	Asser	model,	om	

invulling te geven aan integraal veiligheidsbeleid.

Het project kende ook enkele meer algemene uitkomsten, verwoord in een totaalrapport voor de 

drie steden Nottingham, Poznan en Assen:

•	 	het	project	laat	zien	dat	samenwerking	tussen	organisaties	de	sleutel	is	voor	een	succesvolle	

aanpak;

•	 	het	belang	van	het	publiceren	van	successen	wordt	onderstreept;	het	gaat	om	verantwoording	

richting de burgers én het genereert nieuwe informatie;

•	 	uitwisselen	van	medewerkers	zorgt	voor	het	opdoen	van	nieuwe	ideeën,	en	inspireert	de	

betrokken organisaties om buiten de dagelijkse werkzaamheden na te denken over nieuwe 

vormen van samenwerking. 

In het najaar van 2008 zijn de partners van het afgesloten drugsproject gaan samenwerken aan 

de ontwikkeling van een nieuw project ‘jeugd en alcohol’. Het accent ligt daarbij op het leren en 

versterken van de eigen organisatie en de samenwerking met lokale partners. Wederom werd een 

beroep gedaan op Europese financiële ondersteuning. Dit verzoek is helaas niet gehonoreerd.

Korte achtergrond AGIS-programma
Het op 22 juli 2002 vastgestelde AGIS-kaderprogramma bevordert de politiële, justitiële en

douanesamenwerking in strafzaken en ondersteunt de inspanningen van beroepsbeoefenaars voor 

de ontwikkeling van Europees beleid op dit terrein. Het programma biedt financiële steun aan 

projecten waarmee wordt beoogd verbetering aan te brengen in de professionele vaardigheden 

van beroepsbeoefenaars, in de samenwerking tussen de verschillende autoriteiten en instanties 

die zijn betrokken bij de bestrijding en preventie van grensoverschrijdende en zware criminaliteit, 

in de bescherming van de rechten van slachtoffers en in de misdaadpreventie. Onder bepaalde 

omstandigheden kan het AGIS-programma ook worden aangewend voor steun aan organisaties die 

dergelijke samenwerking promoten.

AGIS bestrijkt de periode van 2003 tot 2007 en zet daarmee het werk voort van de programma’s 

die voorheen van toepassing waren onder Titel VI (VEU) en in december 2002 zijn verstreken. 

Verder bevat AGIS de activiteiten die voorheen onder rubriek B5-831 (drugs) van de begroting 

werden gefinancierd. Ten behoeve van de tenuitvoerlegging van AGIS stelt de Commissie een 

jaarlijks werkprogramma en een oproep tot het indienen van voorstellen samen, die zij in het 

Publicatieblad en op de website van het directoraat-generaal justitie en binnenlandse zaken 

publiceert. Deze documenten bevatten de thematische prioriteiten alsmede de onderwerpen die in 
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aanmerking komen voor de uitvoering van de specifieke projecten en aanvullende maatregelen van 

het AGIS-programma.

Het AGIS-programma is na 2007 opgevolgd door diverse Europese programma’s op het gebied van 

justitie en binnenlandse zaken.

Vorm geven aan de Europese samenwerking
Nottinghamshire had al een stedenband met Poznan. Poznan had op haar beurt al een 

stedenband met Assen. Nottinghamshire wilde gaan samenwerken met Poznan op het gebied 

van criminaliteitsbestrijding. Nottinghamshire zocht nog partners en zo kwam men bij Assen uit. 

Hier wordt de meerwaarde van stedenbanden duidelijk zichtbaar. Je kunt als gemeente zomaar 

gevraagd worden voor een project. Ook Stockholm deed mee aan het project, echter niet als 

officiële partner. Het ging hierbij om samenwerking met een Zweedse semioverheidsinstelling, een 

verslavingsinstituut, dat expertise heeft geleverd.

De gemeente Assen deed aan dit project mee als partner. Het advies is ook om als gemeente 

eerst eens als partner aan een project mee te doen en daarna pas eens als lead partner. Dit om 

de benodigde ervaring op te doen, dit soort trajecten vraagt toch het één en ander van een 

organisatie. Voor een dergelijk project moet ook echt tijd worden vrijgemaakt.

Voor Nottinghamshire was dit het eerste Europese project. Zij hadden veel aan de ervaringen van 

Poznan, dat al eerder aan Europese projecten had deelgenomen.

Assen adviseert om binnen de gemeente verschillende expertises te bundelen. De meest voor 

de hand liggende is de bundeling van een inhoudelijk deskundige op het vakgebied met een 

deskundige op Europese subsidies en samenwerking. Dit zijn twee verschillende disciplines. Ook 

acht Assen het raadzaam om waar nodig ook contact te zoeken met de VNG bij het zoeken naar 

samenwerkingspartners en het opzetten van een project. De VNG kan gemeenten op dit vlak 

adviseren.

De ervaring leert volgens Assen dat je een goede afweging van kosten en baten moet maken: 

wat heb je als gemeente nodig en wat wil je als gemeente? Ook is het belangrijk om af te wegen 

welke manier van samenwerken aantrekkelijker is: als project met daaraan gekoppeld een 

Europese subsidie of in een wat lossere samenwerking zonder formeel subsidietraject? Het laatste 

kan aantrekkelijk en zeker zo interessant zijn want dit maakt dat de samenwerking makkelijker 

geregeld kan worden zonder dat voldaan moet worden aan allerlei formele regels.

Er is in het kader van het project Tackling Drugs, Reducing Crime geen gebruik gemaakt van een 

projectfiche. Ook Nottinghamshire Police nieuw was nieuw in de wereld van Europese projecten, 

daarom is de projectopzet gezamenlijk opgesteld en naar de besturen van de drie partners 

gestuurd (gemeenteraad Poznan, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Assen, Police Authority Nottinghamshire). Het was hierbij ook zoeken naar een project waarbij 

alle partners optimaal konden leren en profiteren. Gezien de maatschappelijke achtergronden en 

de verschillende nationale perspectieven op drugs was dat best een uitdaging. Door middel van 

twee werkbijeenkomsten is de projectopzet gemaakt. De eerste bijeenkomst was oriënterend van 

aard, kennismaken met elkaar en laten zien wat je te bieden hebt, de tweede keer werden daar 

nadrukkelijk de behoeften aan koppelen en werd de gemene deler gevonden.
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De stad Poznan telt 600.000 inwoners, de regio Nottinghamshire meer dan 1.000.000 inwoners en 

de gemeente Assen telt 65.000 inwoners. De slagkracht van de andere twee partners is daarmee 

groter.

De drie partners hebben twee sessies van twee tot drie dagen nodig gehad om het project vorm 

te geven. Daarbij waren vragen aan de orde als: wat bindt de partners, en wat is de verbindende 

problematiek? Inzoomen en de juiste insteek zoeken was belangrijk. De problematiek was bij alle 

partners hetzelfde. Het ging bij de bestaande aanpak van de drie partners niet zozeer om drie 

specialismen, maar om drie filosofieën om met het thema om te gaan. Daar komen methodieken 

uit voort. Het was dan ook belangrijk om de ‘wat doen jullie’-vraag te stellen en in de methodiek 

van de andere partners te duiken.

Polen kent bijvoorbeeld een zero tolerance-beleid op het gebied van drugsgerelateerde 

criminaliteit, terwijl Engeland qua criminaliteitsbestrijding vijf jaar voorloopt. Geldelijk is er ook 

een verschil, in Polen zijn de financiële middelen op dit vlak gekoppeld aan hulpverleningsdiensten. 

In Assen werkte men al met een veelplegersaanpak. Dit was ongehoord voor Engeland en Polen, 

maar Engeland had er wel oren naar. Polen was weer geïnteresseerd in de drugsaanpak op scholen. 

Je kunt de kennis niet één-op-één kopiëren, maar wel delen. Nederland werkt met een integrale 

aanpak waarbij diverse partijen worden betrokken. Engeland vindt dat nu ook prettiger, en Polen 

werkt daar nu ook naar toe.

Voor wat betreft de samenhang binnen het project: Assen had geen zin in een project 

louter gericht op het organiseren van conferenties. Assen wilde praktische waarden naast 

wetenschappelijke waarden en wilde resultaten zien op de werkvloer. Dit is onder meer 

gerealiseerd door gebruik te maken van werkstages: mensen uit Assen hebben een week in 

Nottinghamshire stage gelopen en een week in Poznan, en andersom. Op die manier wordt ook 

duidelijk hoe er gewerkt wordt en worden aansprekende werkmethoden zichtbaar. De stages 

waren dan ook nadrukkelijk niet bedoeld voor beleidsmedewerkers maar voor mensen uit de 

praktijk, uitvoerders dus.

Poznan en Nottinghamshire nemen Assen, ondanks het behoorlijke verschil in grootte, zeer serieus. 

De gemeente Assen vraagt in veel gevallen zelfs eerder advies aan Poznan en Nottinghamshire dan 

aan bijvoorbeeld grotere Nederlandse steden als Amsterdam of Utrecht.

In dit Europese project werkten de steden Assen en Poznan, Nottinghamshire Police en het Maria 

Verslavingsinstituut uit Stockholm samen op het gebied van drugsgerelateerde criminaliteit. Er 

werd zoals al eerder beschreven subsidie toegekend voor de volgende activiteiten:

•	 	drie	seminars;

•	 	twee	werkstages	van	één	week	voor	vier	personen	en	werkstages	voor	Poznan	en	Nottingham	

in Assen;

•	 	een	onderzoek	naar	drugscriminaliteit	in	de	drie	steden.	De	gemeente	Assen	heeft	voor	het	

onderzoek in Assen de Nederlandse Politie Academie (NPA) benaderd;

•	 	een	Europees	congres,	waar	het	eindrapport	gepresenteerd	zal	worden	aan	de	lidstaten.

De projectsamenwerking werd formeel vastgelegd in documenten zoals intentieverklaringen en 

een partnercontract. De projectpartners werkten aan hetzelfde thema en hadden allemaal de wil 

om van elkaar te leren.
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De activiteiten, zoals de meeloopstages, zijn goed te verantwoorden. De veelal jonge medewerkers 

die in de stagegroepen hebben meegelopen zijn goed terecht gekomen qua positie in het 

werkveld. Het is dan ook aan te raden om jonge talentvolle mensen te gebruiken voor dergelijke 

stages, dit kan voor hen enorm veel betekenen.

Het AGIS-project is al enige tijd geleden geëindigd, maar Assen werkt nog steeds samen met 

Nottinghamshire, bijvoorbeeld op het gebied van de Mexicaanse griepepidemie. Toen dat 

onderwerp enige tijd geleden wereldwijd speelde liep Engeland qua aanpak voor op Nederland, 

waar de aanpak ongecoördineerd verliep. Assen heeft toen alle Engelse draaiboeken ontvangen 

(bijvoorbeeld inzake vaccinatiecampagnes), waarmee Assen en daarmee geheel Drenthe 

een enorme voorsprong binnen Nederland opbouwde inzake de aanpak van de Mexicaanse 

griepepidemie. Dit gebeurde dus buiten formele Europese projectkaders om. Een dergelijke 

samenwerking kost de gemeente niets, maar het levert veel bruikbare kennis op. Een ander thema 

is hoogwaterbestrijding: Nottinghamshire leert op dit vlak weer veel van Assen. 

Ook is de politietop van Poznan te gast geweest in Assen. Daarbij werden de draaiboeken van 

grote evenementen gedeeld. Poznan is een belangrijke congresstad, en één van de gaststeden 

van het EK voetbal 2012. Assen organiseert al sinds jaar en dag de TT-races die ook een zeer groot 

bezoekerspubliek trekken. Op dit vlak kan Poznan weer veel van Assen leren.

Assen heeft overigens nog altijd geen officiële stedenband met Nottinghamshire, maar wel 

komen er nu bijvoorbeeld elk jaar tijdens de TT-races drie Engelse Bobbies naar Assen om mee te 

lopen met de politie aldaar, hetgeen bijdraagt aan de toegankelijkheid van de plaatselijke politie 

(laagdrempeligheid, makkelijk aanspreekbaar).
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Bijlage IV:  
Voorbeeld van een projectfiche

Interreg IVC Partner Search – Maastricht Region – Improve the effectiveness of regional 

policies and instruments that focus on maintaining the cultural heritage and revitalize the 

(agro)cultural landscapes (gemeente Maastricht, 2010/2011)

Introduction: Maastricht Region 
The area Maastricht-Valkenburg in the southern part of The Netherlands requires an 

economic transformation in order to maintain the valuable cultural landscape and enhance 

international tourism and quality of the social environment. To accomplish this, the Province 

of Limburg cooperates with the municipalities Maastricht, Meerssen and Valkenburg. 

Together they develop and implement projects to revitalise the (cultural) landscape, improve 

tourism infrastructure (pedestrian and cycle tracks) and extend outdoor recreation. The 

aim is to realize these projects in public-private partnerships. For this region, one of the 

promising initiatives concerns urban farming.

As a result of the successful policy of the regional authorities involved urban farming in 

the Maastricht region has taken off. To kick-off urban farming and bringing producers 

and consumers closer to each other and stimulate local food production in Maastricht-

Valkenburg, several people who are involved in the subject, organized a workshop called 

‘City, countryside and food’. About sixty people met each other in Maastricht in November 

2009 to discuss how a food community can be set up in this area. Among the participants 

were local food producers, consumers, representatives of the Province of Limburg, several 

municipalities, Maastricht Hotel Management School, tourist office and hospitality business. 
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To introduce the subject, the participants were shown a short attention-grabbing movie in which 

local producers and consumers explain the current problems with regard to food production. The 

outcome of the workshop was a manifesto, signed by all participants. It comprises several initiatives 

which are executed jointly by the involved organizations, with the purpose of realizing a local 

food community in the region Maastricht-Valkenburg. In such a community producers, consumers, 

schools, public authorities, hospitals etc. cooperate to produce and distribute local food by short 

food chains. 

The icon of this successful policy is a local producer of syrup, who became Dutch National Hero 

of Taste 2010 and was invited by Slow Food to the International Salone del Gusto in Torino. This 

producer uses the fruits from traditional orchards to produce traditional syrup. Orchards are very 

typical for the landscape in the Maastricht-Valkenburg area. This syrup is sold to city dwellers that 

visit the area for leisure purposes. The income made with the syrup makes it possible to maintain 

the valuable traditional landscape and creates new jobs for young entrepreneurs.

The initiatives that are set-up in this region are being noticed: the project ‘The gardens of 

Maastricht’ is rewarded with a Dutch innovation award from the Ministry of Housing, Spatial 

Planning and the Environment. For this prize, the Ministry was looking for inspiring and innovative 

projects that will improve and maintain the Dutch landscape. The aim of the winning project in 

Maastricht is to position urban agriculture and slow food in Maastricht, Meerssen and Valkenburg 

and locate the initiatives concerning these themes within the Country Estate Zone. Thereby, the 

area has to become accessible and well-known and should attract town dwellers and tourists. The 

plans have to result in a slow food-area of 15 hectares with various public activities, for instance 

a public vineyard, a fruit orchard, and a vegetable garden where products can be tasted. The jury 

of the innovation award thinks that ‘The gardens of Maastricht’ is a good example of new ways to 

practice urban farming (Gebiedsontwikkeling Maastricht/Meerssen/Valkenburg, 2009). 

The Province of Limburg took the initiativ to visit the region of Piëmonte and meet the founder of 

Slow Food and made an Alliance with the regions Pfalz in Germany and Roero in Italy, also regions 

that are very successful in urban farming. Together with the Belgian Province of Limburg these 

partners investigate the possibility of applying for an INTERREG IV-C grant. The overall objective of 

the application is to improve the effectiveness of regional policies and instruments that focus on 

maintaining the cultural heritage and revitalize the (agro)cultural landscapes. The proposed project 

has a main focus on sustainable regional development and maintaining and preserving the cultural 

landscape by applying (a combination of) urban farming, local food production, leisure, education, 

recreation, tourism and care. Within the project the exchange of experiences among partners who 

are responsible for the development of their local and regional policies takes place.

We are looking for public bodies who face similar challenges on the field of landscape preservation 

and similar solutions provided by urban farming and who are willing and able to discuss the 

possibility to participate in an INTERREG IV-C project. The deadline for application is April first. For 

this reason we intend to organise a meeting by early January 2011. 

The INTERREG IVC-programme
The objective INTERREG IVC: helping regions to share solutions

Priority 2 Environment and Risk is the relevant priority for preserving cultural landscapes. The 

general purpose of priority 2 Environment and Risk prevention is to enable regional and local 
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authorities and other stakeholders at the regional level to improve their policies, methods and 

capacities in the areas of environment and risk prevention.

The aim under Priority 2 is to maintain and to improve the quality of environment and to increase 

the attractiveness of the regions in Europe. More specifically, this priority aims at strengthening 

environmental protection and the synergies between the environmental context and the economy. 

Indeed, environmental spending can contribute to the economy in several ways, notably by 

ensuring the long-term sustainability of economic growth and decreasing external environmental 

costs to the economy such as clean-up costs or damage recovery. The provision of environmental 

services such as clean water supply, waste and waste-water treatment facilities, management of 

natural resources and biodiversity, cultural heritage and landscapes, and the protection against 

certain environmental risks, have a high priority in this context. 

Priority 2 will support interregional cooperation projects that contribute to: 

Enhance the attractiveness of the territory in support of socio-economic development and 

sustainable tourism by protecting the cultural heritage and landscape.

Problem:
Historical cultural landscapes close to urban area’s are very important for town dwellers as way out, 

since these landscapes are (potentially) well suited for all kinds of leisure activities, e.g. walking, 

cycling. However, the uniqueness of these landscapes has been damaged by urbanization and 

infrastructure. This has led to fragmentation. These landscapes are still of significant cultural, 

ecological and recreational value. The landscapes are in need of new economical functions to 

maintain and preserve them. There is no room for modern large-scale agriculture and intensive 

farming in the cultural landscapes nearby cities. At the same time, economic pillars are needed in 

the management and development of this valuable cultural heritage.

Solution: Urban Farming
Over the years the influence of agriculture has declined. There used to be a circle of green 

surrounding the city, partly to feed the city. In the 20th century scaling-up made its entry and 

changed the relationship between city and countryside. They have grown into two worlds apart, 

which gave food another, mono-cultural dimension. However, there is a slow change going on. The 

society is longing for sustainability and quality of the living environment is becoming increasingly 

important; for many residents greenery is a prerequisite to feeling comfortable. Moreover, in 

the world of the mass food industry and distribution, mechanized agriculture, fast food and fast 

life and the disappearance of local food traditions, the demand for good, clean and fair food 

(Slow Food) is slowly increasing. At the same time, recreation in the own country and local food 

production is becoming more attractive due to the current economic crisis. This is an interesting 

evolvement for cultural landscapes near urban areas. Although the market share of urban farming 

is still small, the upcoming interest creates an opportunity to preserve and maintain attractive 

cultural landscapes near urban areas. Within the EU there are several initiatives regarding urban 

farming and policy, but it is important to develop a blueprint so that all cultural landscapes near 

urban areas can benefit. It enables the development of a lively and multifunctional landscape, by 

combining food production with education, recreation and care. Eventually, all initiatives have to 

result in a reinforcement of the leisure economy, whereby return on investment will be generated 

by an increase of municipal taxes (tourist tax and property tax) and higher direct (and indirect) 

employment.
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The added value of Urban Farming
Consumers question the mass-production of food and they do not like to see mass-agriculture in 

their living environment. Also farmers have their doubts concerning bio industry, economies of scale 

without a raise of income. As a consequence, the interest in the origin, quality and preparation of 

food is increasing lately. The number of producers of tradiontional food products increases and at 

the same time the demand for these products rises. Consumers are more and more interested in 

the background of food. Hence, consumers seem to be ready for urban agriculture and local food 

production now more than ever before. 

The production of high-quality local food by means of urban farming has many advantages:

•	 	Small-scale	agriculture,	as	is	urban	agriculture,	provides	a	unique	and	often	inexpensive	solution	

to managing the cultural landscapes near urban areas. Moreover, it enables multifunctional 

land use, by combining food production with town dwellers’ need for recreation, education 

and care. The result is a lively, versatile landscape and efficient spatial use. In this way, food 

production is combined with an improvement in quality of the living environment, which is a 

requisite in attracting and retaining residents of urban areas. 

•	 	It	is	a	way	to	reduce	the	actual	and	psychological	distance	between	consumers	and	food	

production and to improve the connection between city and countryside for instance by 

creating a local food community. A local food community consists of a community of individuals 

who pledge support to local farming operations where the growers and consumers share the 

risks and benefits of food production. A local food community usually consists of a system of 

weekly delivery or pick-up of vegetables and fruit, in a vegetable box scheme, and sometimes 

includes dairy products and meat.

•	 	Also,	consumers	are	(again)	involved	in	agriculture.	Urban	farmers	offer	town	dwellers	the	

opportunity to recreate in their immediate vicinity, where they can see what blossoms and 

flourishes, experience the changes of seasons and learn about the origin of food. In so doing, 

residents will feel more responsible for their own environment. Children come into contact with 

farmers, learn to experience food in a different way and discover that food is not produced in 

large factories. 

•	 	Especially	in	urban	areas	it	is	important	to	call	attention	to	healthy	food	by	means	of	education,	

as the health of the population in urban areas is poor, compared to rural areas. 

•	 	With	better	educated	and	informed	consumers,	farmers	are	also	more	motivated	to	work	with	

techniques that safeguard food diversity, the environment and quality. The production of high 

quality food will result in a sustainable production process. This will strengthen agricultural 

biodiversity, especially plant and animal genetic resources, in all types of production systems. 

•	 	In	turn,	this	will	have	spin-off	effects	for	the	hospitality	business	and	tourism	sector.	New	direct	

and indirect employment is created in these and other sectors, e.g. restaurants, hotels, guided 

tours, and workshops. (Eco-gastronomy) 

•	 	Another	advantage	of	uniting	producers	and	consumers	and	connecting	city	and	countryside	

is that the local uniqueness of a region will be strengthened. Residents and tourists should 

associate a region with healthy, high-quality food. Traditional producers, artisanal products and 

production processes will be beneficial for the gastronomic image of the region, which in turn 

will be advantageous to the tourism sector and the economic situation. 

Project idea
Urban farming can provide an economical base for maintaining the valuable cultural landscapes 

near European urban areas. Several regions have successfully implemented policies to stimulate 

urban farming and have been able to maintain their valuable cultural landscapes. Other regions still 

struggle with this issue. The project aims at the exchange of experiences and knowledge, transfer 
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and further development of policies dedicated to the protection and enhancement of cultural 

landscapes near urban areas. 

By analysing the regional (policy) factors that made urban farming a success and by comparing 

these factors with other successful regions a blueprint for successful policy making can be created. 

This blueprint for urban farming can provide the solution for maintaining the valuable cultural 

landscapes near urban areas. 

Suggestion for activities
•	 	Inventory	and	presentation	of	the	regions.	Every	region	presents	the	characteristics	of	their	

region, the problems it faces and the way they have been successfully able to tackle the 

problem of maintaining the valuable cultural landscapes near urban areas by strengthening 

urban farming.    

•	 	Analysis	of	factors	of	success.	On	the	basis	of	the	regions	presented	an	analysis	of	the	factors	of	

success takes place. The goal is to find out which factors make urban farming successful. 

•	 	Defining	pilots	to	test	the	factors	of	success.	Pilots	will	be	defined	to	test	the	factors	in	regional	

cases.

•	 	Testing	the	factors	in	the	regional	cases.	When	the	factors	of	success	are	defined,	these	will	

be tested. For this reason pilots are defined to determine whether these factors of success are 

correct.

•	 	Exposure	on	a	big	event.	On	this	event	both	the	other	regions	and	the	general	public	will	be	

informed about the regions, its success factors for regional policy and be asked to comment 

on the regional policy. (The City of Maastricht is open to invite the partners to participate in 

the International Horticulture Expo Floriade from March until Oktober 2012 with an estimate 

amount of visitors of 2 million.) 

•	 	Re-testing	the	factors	in	the	regional	cases.	The	feedback	from	the	other	regions	and	the	

general public will result in new insights. These will be tested in the regional cases.

•	 	Evaluation	pilots.	The	pilots	will	be	evaluated	to	decide	whether	the	factors	of	successful	policy	

are indeed determents for successful urban farming. 

•	 	Recommendations.	Recommendations	are	made	for	other	regions	that	have	difficulty	

maintaining their valuable cultural landscapes. With these recommendations a blueprint will be 

created to implement the concept of urban farming in regions in Europe as a way to maintain 

the valuable cultural landscapes near urban areas.

•	 	Project	finish.	Disseminating	the	project	results.

Contact

Henrik Fokke

Senior	Policy	Adviser	European	&	Public	Affairs

City of Maastricht

Telephone: +31 43 350 4784

E-mail: henrik.fokke@maastricht.nl
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Bijlage V:  
Voorbeeld van een 
partnerschapsovereenkomst

Model van een partnerschapsovereenkomst zoals deze door het Interreg IVB NWE-

programma wordt voorgesteld. Het betreffende programma stelt onderstaand model 

nadrukkelijk als voorbeeld voor, het is niet verplicht om met dit model te werken. Het 

model kan worden aangepast aan de eigen specifieke projectwensen.

Project partner agreement governing the implementation of the  
[Project name] project, part of the Interreg IVB NWE Programme 

Between the following parties:

Lead Partner

1. [Name	&	Address]

Duly represented in this matter by:

Amount of match funding: € xxx

Partners

2. [Name	&	Address]

Duly represented in this matter by:

Amount of match funding: € xxx

3. [Name	&	Address]

Duly represented in this matter by:

Amount of match funding: € xxx
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4. [Name	&	Address]

Duly represented in this matter by:

Amount of match funding: € xxx

5. [Name	&	Address]

Duly represented in this matter by:

Amount of match funding: € xxx

The total budget for the project approved by the NWE Programme Steering Committee’s decision 

amounts to € xxx.

Hereinafter referred to jointly as the “Partners”

Whereas the following principles form the basis for the partner agreement:

•	 	The	[Project name] project, referred to hereinafter as the “Project”; 

•	 	A	grant	application	for	the	Project	was	submitted	by	the	Lead	Partner	within	the	context	of	the	

Interreg IVB Programme for North West Europe. The final form of this application, as approved 

by the NWE Programme Steering Committee under the Interreg IVB NWE Programme, and the 

Subsidy Contract (signed between the NWE Programme’s Managing Authority and the Lead 

Partner) form the basis for the Project’s implementation; 

•	 	With	respect	to	Project	implementation,	it	is	necessary	for	the	Partners	to	set	out	their	rights	

and obligations within the context of the Project;

•	 	All	Partners	are	aware	that	the	transnational	and	supra-regional	nature	of	the	Project	is	an	

important condition for obtaining and retaining a grant and that none of the Partners will be 

permitted to leave the partnership prematurely;

•	 	The	grant	application	sets	out	the	information	as	provided	by	the	Partners.	One	important	

condition for awarding a grant is the availability of co-financing. Each Partner is responsible 

for arranging its own co-financing and is deemed to be fully informed of the conditions under 

which the grant will be awarded and to have accepted these conditions; 

•	 	The	Partners	are	aware	that	the	Lead	Partner	is	accountable	to	the	Interreg	IVB	NWE	

Programme for the proper implementation of the Project, and is also responsible for 

complying with the obligations that arise from the grant awarded under the Interreg IVB NWE 

Programme, and that as a result of this responsibility, the Lead Partner is obliged to impose 

certain responsibilities and obligations on the other Partners in order to arrive at a reasonable 

partnership; 

•	 	The	Lead	Partner	is	responsible	for	the	budgetary	and	financial	management	of	the	Project	and	

must provide any information requested by the NWE Programme Steering Committee. It will 

only be able to properly perform this duty if the present agreement obligates the Partners to 

maintain their accounts and records in a certain manner and to supply all information to the 

Lead Partner as soon as possible upon request; 

•	 	The	Subsidy	Contract	is	an	agreement	concluded	between	the	NWE	Programme	Managing	

Authority and the Project Partners – represented by the Lead Partner – setting out details of 

the conditions under which a grant will be awarded. The Subsidy Contract is issued by the NWE 

Programme Managing Authority; 

•	 	The	Partners	are	aware	that	it	is	the	Lead	Partner’s	task	to	distribute	the	grant	monies	between	

the Partners in the prescribed manner and that the Lead Partner can therefore only meet the 

payment obligations towards the Partners if it has received the monies to do so in its account; 

•	 	With	respect	to	projects	supported	by	European	grants,	the	customary	period	for	retaining	

documents is three years after the financial settlement of the programme concerned. As the 
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European Commission has the option of extending the obligatory retention period for financial 

documents within that period, the option of extending this period must form part of the 

present agreement; 

•	 	Each	Partner	is	directly	accountable	to	the	Lead	Partner	for	proper	implementation	of	

its portion of the Project and for properly performing and complying with its duties and 

obligations as set out in the present agreement and annexes

•	 	The	Partners	are	aware	that	the	conditions	under	which	the	grant	will	be	awarded	will	allow	

little scope for altering or adjusting the Project. The Partners will make every reasonable 

effort to comply with the request of any Partner to alter or adjust the Project, but they are not 

obligated to implement the alteration or adjustment requested. 

Article 1  Terms and definitions

In the present agreement, the following terms will have the meanings assigned to them below:

•	 	Lead Partner: the organisation responsible for the entire Project and to whom the Subsidy 

Contract with confirmation of Community aid is addressed. The Lead Partner is accountable 

directly to the NWE Programme Steering Committee with respect to the proper implementation 

of the Project. The Lead Partner organises the Project activities and meetings and is responsible 

for overall management. These activities can be contracted out to an external organization;

•	 	Partners: the organisations responsible for the regional activities carried out within the context 

of the Project, and for coordination of these activities. They see to it that the Project is carried 

out in accordance with the final application form approved by the NWE Programme Steering 

Committee. The Lead Partner is also a Partner;

•	 	Sub partners: sub partners are attached to one Partner and are legally responsible for the input 

to the project. The Regional partner acts as guarantor of their financial contribution to the 

project. Sub partners are no part of the Partnership Agreement. Separate conventions exist 

between the Partner and their sub partner. 

The following sub partners participate in the Project: 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

•	 	NWE Programme Steering Committee: the committee consisting of representatives of national 

and regional authorities in the NWE area and responsible for jointly selecting projects within 

the Interreg IVB NWE Programme and providing coordinated supervision of Interreg IVB NWE 

Programme implementation;

•	 	NWE Joint Secretariat: the NWE’s secretariat, which is located in Lille (FR). The NWE Joint 

Secretariat is responsible for the everyday running of the Interreg IVB NWE Programme;

•	 	Subsidy Contract: the contract awarding the Project grant and setting out the associated 

conditions. The Contract is issued by the Interreg IVB NWE Programme Managing Authority, 

and is addressed to the Lead Partner. The Lead Partner signs this contract on behalf of all the 

Partners, thereby accepting the conditions under which the grant is being awarded. In doing so, 

it binds all the Partners to the contents of the Subsidy Contract;

•	 	Project application: the project proposal, including action plan, schedule, itemised budget 

and communication plan, as specified in the final grant application form sent to the NWE 

Programme Steering Committee. The project proposal also sets out the key aims for the entire 

Project period;

•	 	Project Progress Report: a report which the Lead Partner submits to the NWE Joint Secretariat 

once every six months accounting for the progress of the Project in relation to the project 

proposal. The Project Progress Report must be accompanied by a Payment Claim. Every 

Project Progress Report must also indicate the key aims for the subsequent six-month project 
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implementation period and the extent to which the aims indicated in the previous Project 

Progress Report have been achieved;

•	 	Payment Claim: list of actual costs incurred within the period covered by the Project Progress 

Report, accompanied by invoices, accounting statements and other relevant documents to 

provide evidence that the costs have in fact been incurred;

•	 	Project Manager: the person whom the Lead Partner has appointed to be responsible for 

proper implementation of the Project. The Project Manager is a member of the Lead Partner’s 

organisation and is responsible for the operational implementation of the Project;

•	 	Financial Manager: the manager appointed by the Lead Partner to coordinate and take 

responsibility for the proper financial management of the Project;

•	 	Regional Project Leader: the project leader appointed by each Partner to coordinate and take 

responsibility for the proper implementation of its portion of the Project.

To oversee the correct implementation of the Project, the following committees will be established:

•	 	Interregional Steering Group: the decision-making body within the partnership, whose members 

will be the persons authorised by each Partner to take decisions. Each Partner will appoint 

one such person. The Interregional Steering Group will be chaired by a representative of the 

Lead Partner. Any proposed alterations or adjustments to the Project must be submitted in 

advance to the Interregional Steering Group for its approval. The Interregional Steering Group 

will supervise the progress of the Project and all Partners are obligated to provide the fullest 

information possible at the Interregional Steering Group’s first request. The Interregional 

Steering Group will meet once every year and further at the request of the chair, the Partners or 

on its own initiative. The Project Manager will attend its meetings;

•	 	Transnational Co-ordination Group: will advise and inform the Interregional Steering Group on 

preparing and implementing the Project. It will consist of Regional Project Leaders appointed as 

such by the participating regions. This committee will be chaired by a representative of the Lead 

Partner. The Transnational Co-ordination Group will monitor both regional and interregional 

activities. The Transnational Co-ordination Group will meet two times a year or whenever one 

of the Partners deems it necessary to meet. 

Article 2  Scope and validity of agreement

1 The conditions set out in this agreement will apply to all actions taken by the Partners within 

the context of implementing the Project. These conditions will also be deemed to form part of 

any further agreements to be concluded with respect to this Project. 

2 Deviations from these conditions will only apply insofar as they have been agreed between all 

the Partners in writing. 

3 Other conditions and/or standing rules, regardless of their nature or form, will not apply to the 

legal relationship between the Partners, unless and insofar as they have been included in an 

Annex to the present agreement.

4 By signing this agreement, the Partners will be deemed to accept these conditions. 

5 If any conditions set out in this agreement must be regarded as null and void, invalid or as 

voidable in a specific case under the Lead Partner’s national law or European legislation, such 

conditions will be deemed to have been modified in such a way in that specific case that their 

nullity, invalidity or voidableness can no longer be invoked. 

6 This agreement and any actual or juristic act to be performed under the terms of this agreement 

will	be	subject	to	the	law	of	the	[Lead	Partner’s	State],	without	prejudice	to	the	Partners’	

obligation to comply with their obligations under the law of the European Community and 

their own national law. 
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7 The Partners will be deemed to be familiar with the obligations arising from European and their 

own national law and will not be permitted to invoke a lack of knowledge against the other 

Partners.

8 The annexes attaching to this agreement will be deemed to be an integral part of the 

agreement.	Each	annex	will	be	drawn	up	in	[number	of	partners]	duplicate	copies.	The	annexes	

will be numbered consecutively in the order in which they are published. Each Partner will 

receive a copy of the annex so drawn up.

9 The Subsidy contract will be attached to the agreement as Annex 1, along with the project’s 

approved final application form; these documents will form part of the present agreement. All 

the Partners will be deemed to be familiar with the contents of the Subsidy contract and the 

project ‘s approved final application form and to understand and accept these contents. 

10 In the event that the present agreement and annexes are translated, the English version, as 

signed by the Partners, will be regarded as the applicable version.

11 Should agreements be concluded with third parties or investments be made with respect to 

the Project implementation, all the relevant provisions under European law, including – but 

not restricted to – the provisions set out in Articles 30, 32 and 59 of the EC Treaty, in the EC 

Regulations concerning public procurement and procurement in the utility sectors, and in EC 

legislation on the environment, must be complied with. Each of the Partners will guarantee that 

in its portion of the Project it will correctly comply with the provisions set out under European 

law.

Article 3  Term of the agreement

1 This agreement will be entered into for the duration of the Project. The agreement will enter 

into effect on the date on which it is signed. It will remain in effect until the Lead Partner has 

fully discharged its obligations under the Project.

2 If the agreement enters into effect before the date which the NWE Programme Steering 

Committee has selected as the starting date for qualifying expenditure as eligible, any costs 

incurred by the Partners prior to this date will be regarded as non-eligible and will be paid by 

the Partner that incurred these costs, unless the parties agree otherwise in writing prior to such 

costs being incurred.

3 After the NWE Joint Secretariat have approved the final Project Progress Report and the final 

Payment Claim, the agreement will terminate on the date on which each of the Partners has 

collected its share of the final transfer of funds intended to settle up the grant awarded within 

the context of the Project. 

4 The agreement will terminate at the end of the period agreed, unless the Partners agree in 

writing to renew the agreement.

5 The agreement cannot be cancelled prematurely.

6 The agreement can be terminated prematurely by means of a decision taken by the 

Interregional Steering Group which also makes arrangements regarding the consequences of 

such premature termination. Any such decision must have the prior consent of the NWE Joint 

Secretariat.

7 The obligations related to retaining documents and any liability which arises from improperly 

implementing or omitting to implement the Project will persist even after the agreement has 

ended.

Article 4  Amending the agreement

1 If it becomes clear while implementing the Project that the actual circumstances impede proper 

implementation, the Partners, acting jointly or individually, will inform the Interregional 

Steering Group in good time about the problems which have arisen and, if possible, make 
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suggestions for amending the agreement and/or annexes which form part of the agreement. 

Within the context of this agreement, amendment will also be taken to mean adjustment, 

supplement or restriction. 

2 The Interregional Steering Group will discuss the problems referred to in Article 4.1 and 

investigate possible solutions within the agreement before suggesting any solutions which 

make it necessary to amend the agreement and/or the accompanying annexes. 

3 The Interregional Steering Group will decide which of the solutions is to be implemented. If its 

decision involves an amendment to the agreement and/or the accompanying annexes which 

requires it to consult the NWE Joint Secretariat, or to have the approval of the NWE Joint 

Secretariat, the Interregional Steering Group must first engage in the required consultations 

and/or obtain the required approval.

4 Any amendment to the original agreement will be noted in the text and the unabridged text 

and a reference to the original agreement will be attached to said agreement as an annex. If 

the amendment is one which has the official approval of the NWE Joint Secretariat, the annex 

need not be initialled by all the parties.

5 Any amendment to the agreement which is introduced in the aforementioned manner will be 

binding on all the Partners.

Article 5  Working language

1 The working language for this Project is English. 

2 All Partners must draw up their written documents in English before submitting them to the 

Lead Partner or other Partners. Any extra expense associated with having the documents 

translated will be paid by the Partner which has submitted the document.

Article 6  Transfer of partner position and calling in third parties

1 If the legal form of a Partner is altered while the agreement is in effect, or if a Partner is 

involved in a merger or division or is succeeded by general and universal title, the new entity 

will be deemed to have assumed the position of the original Partner. If it becomes apparent that 

not all the obligations under this agreement have been lawfully assumed and performed by the 

new entity, neither the old entity nor the new one may derive any rights from this agreement.

2 In the situation referred to in Article 6.1, the Partner concerned will immediately inform the 

other Partners in writing, taking care to adequately describe the consequences – including any 

change in its representative authority – and to report its new name and address details where 

applicable.

3 The Partners will not be entitled to transfer their rights and obligations under the agreement 

(hereinafter referred to as the “Partner Position”) to another party within the context of the 

Project without the written consent of all other Partners and the NWE Joint Secretariat. After 

transferring its Partner Position, the original Partner will remain jointly and severally liable with 

the new Partner for the proper implementation of the Project. 

4 The Partners will be entitled to call in third parties to assist in implementing the Project, without 

prejudice to their responsibilities and liability under the present agreement. 

5 A Partner that calls in third parties to assist in performing the agreement will be wholly liable 

for and towards these third parties and will hold the remaining Partners harmless in this respect. 

6 Cooperation with third parties including subcontractors shall be undertaken in accordance with 

the procedures set out in EU public procurement directives.
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Article 7  Decision-making under the agreement

1 It will be necessary within the context of Project implementation to take decisions concerning 

the general progress of the Project as well as the progress of the Project at interregional and 

regional level.

2 Unless the project proposal indicates otherwise, the Interregional Steering Group will determine 

which decisions it reserves for itself and which decisions will be taken by the Transnational 

Co-ordination Group and Regional Steering Group. It will document this in the minutes of its 

meetings. 

3 Meetings of the Interregional Steering Group will be held at a location to be selected by the 

Lead Partner. 

4 The persons who belong to the Interregional Steering Group will receive a convening notice for 

a meeting no later than two weeks prior to the date of the meeting, unless an urgent matter 

has made it necessary to convene a meeting without delay, in which case a shorter period 

may apply. This period may not, however, be so short that the said members are not given a 

reasonable time to attend the meeting. 

5 A substitute may take the place of the person designated as the Partner’s representative on 

the Interregional Steering Group, provided that the substitute has the same representative 

authority.

6 The agenda for a meeting of the Interregional Steering Group will be set by the Lead Partner, 

with the remaining Partners being entitled to propose additional agenda items up to a week 

before the meeting. In the case of urgent meetings, the Partners will be entitled to propose 

additional agenda items during the meeting.

7 If a Partner is represented at a meeting, it is entitled to cast one vote. The Interregional Steering 

Group will take decisions unanimously. A proposal will be deemed to have been rejected if 

any Partners represented at the meeting have rejected it. Partners that are not represented at 

the meeting will be entitled to cast their vote in writing prior to the meeting by sending their 

statement to the Lead Partner.

8 The minutes of meetings of the Interregional Steering Group will be sent to each Partner and 

will be regarded as having been approved if, within two weeks of the minutes being sent, 

none of the Partners notifies the Lead Partner in writing that it has not approved the minutes. 

If the minutes are not approved, a note will be made of the item for which approval has been 

withheld along with the name of the relevant Partner, and the remaining minutes will be 

deemed to have been approved. The approved minutes may be attached to the agreement as a 

annex, but they are equally binding on the Partners even if they are not. 

9 The Lead Partner will select the location for meetings of the Transnational Co-ordination Group. 

10 Meetings of the Transnational Co-ordination Group will be convened and the agenda set in the 

same manner as stipulated in this agreement for meetings of the Interregional Steering Group.

11 The minutes of meetings of the Transnational Co-ordination Group will be sent to each Partner. 

The minutes will be regarded as having been approved if, within two weeks of the minutes 

being sent, none of the Partners notifies the Lead Partner in writing that it has not approved 

the minutes. The approved minutes may be attached to the agreement as a annex, but they 

are equally binding on the Partners even if they are not. If the minutes are not approved, the 

item which causes a Partner to withhold its approval of the minutes will be submitted to the 

Interregional Steering Group for its decision and the remaining minutes will be deemed to have 

been approved. 

12 The Lead Partner may ask the NWE Joint Secretariat to advise it or mediate on its behalf at any 

time, either on its own initiative or at the request of one of the Partners.
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Article 8  Partners’ general obligations 

1 All Partners will be deemed to be familiar with the statutory rules under European law, national 

statutory regulations, orders, decrees and rulings, permits and exemptions which are relevant 

for the performance of the present agreement, specifically with respect to their own portion of 

the Project. The implications associated with compliance with these rules, regulations, permits 

and exemptions will be at the expense and risk of the Partner whose portion of the Project is 

affected. 

2 The Partners guarantee that in performing the agreement, they will comply with all regulations 

and other rules referred to in Article 8.1. If for any reason whatsoever a Partner has not 

obtained the permits or exemptions or has not completed any other formalities required for the 

Project in good time or at all, or if it has not followed the prescribed procurement rules in good 

time or at all, that Partner will be deemed to have failed in its part of the Project under the 

terms of the present agreement. 

3 The Partners will make every effort to complete implementation of the project in accordance 

with the project proposal and any changes to that proposal. 

4 The Partners will cooperate on the agreed procedures and will provide the information required 

to perform the agreement properly as quickly as possible at another partner’s request. The 

Partners will act prudently towards one another and refrain from harming one another’s 

interests unnecessarily, either within or outside the context of the present agreement.

5 The Partners must notify the Lead Partner by registered letter within two weeks of any change 

in their address, name or representative. The Lead Partner will immediately pass on these 

changes in writing to the remaining Partners. Changes which are not notified in writing in the 

prescribed manner cannot be invoked against the other Partners.

Article 9  Lead Partner’s obligations

The duties and obligations of the Lead Partner as set out in this agreement and the accompanying 

annexes (for example the project‘s approved final application form) include the following: 

•	 	To	appoint	the	Project	Manager,	who	has	general	operational	responsibility	for	implementing	

the Project, and to appoint the Financial Manager;

•	 	To	start	up	the	Project	in	accordance	with	the	project	proposal;

•	 	To	implement	the	Project	as	a	whole	while	keeping	to	the	schedule	referred	to	in	the	project	

proposal, and to perform the obligations arising from the grant awarded under the Interreg IVB 

NWE Programme;

•	 	To	implement	and	coordinate	the	publicity	and	public	information	initiatives	described	in	the	

Communication Action Plan;

•	 	To	take	receipt	of	the	grant	money	paid	out	under	the	Interreg	IVB	NWE	Programme	and	to	

distribute the share of the aforementioned grant money accruing to each Partner by virtue of 

this agreement;

•	 	To	manage	and	if	necessary	verify	the	way	grant	money	provided	under	the	Interreg	IVB	NWE	

Programme has been spent;

•	 	To	oversee	the	entire	Project	administration,	and	to	prepare	all	documents	required	for	the	final	

audit;

•	 	To	draft	and	submit	periodic	progress	reports	and	a	final	report,	to	update	budget-related	

documents, requests for payment and financial reports and to apply to the NWE Joint 

Secretariat specifically to adjust the size of the budget or the budget term. 

Article 10  Partners’ obligations

The duties and obligations of the Partners as set out in this agreement and the accompanying 

annexes (for example the project‘s aprooved final application form) include the following: 
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•	 	To	appoint	a	Regional	Project	Leader	for	that	portion	of	the	Project	for	which	the	relevant	

Partner is responsible and to guarantee to the Regional Project Leader and the other Partners 

that the Regional Project Leader is authorised to represent the relevant Partner;

•	 	To	coordinate	and	undertake	interregional	activities	as	agreed	between	all	the	Partners;

•	 	To	implement	that	portion	of	the	Project	for	which	it	is	responsible,	and	to	perform	the	

obligations arising from the grant awarded under the Interreg IVB NWE Programme;

•	 	To	make	co-financing	available	as	reported	in	the	project	proposal	for	that	portion	of	the	region	

for which they are responsible and for joint activities;

•	 	To	organise	local	partnerships	in	their	region;

•	 	To	draft	activity	reports	as	well	as	the	budgetary	and	financial	reports	which	must	be	submitted	

to the Lead Partner;

•	 	To	notify	the	Lead	Partner	immediately	in	writing	of	any	events	that	may	bring	about	a	

temporary or permanent interruption in or any other deviation from the Project;

•	 	To	elicit	the	involvement	of	the	user	groups	in	their	regions,	their	participation	in	the	Project,	

and their cooperation with respect to publishing the project results;

•	 	To	appoint	regional	members	of	and	to	participate	in	activities	undertaken	by	the	Interregional	

Steering Group and the Transnational Co-ordination Group.

•	 	In	case	of	sub	partners:	draft	and	sign	a	convention	between	the	Partner	and	their	respective	

sub partners which stipulates the obligations. A copy of these conventions will be provided to 

the Lead Partner. 

Article 11  Reporting

1 The Partners will provide the Lead Partner with all the information that it needs in the 

prescribed form to draw up the mandatory reports for the Project as well as all other reports on 

activities, requests for payment and other documents requested by the NWE Joint Secretariat. 

The information so requested will be furnished to the Lead Partner as quickly as possible and in 

the most complete form possible. 

2 The Partners will provide the Lead Partner with copies of all documents and newspaper cuttings 

promoting the Project at regional level.

3 The Lead Partner will systematically send each Partner copies (including copies of original 

documents) of the reports, accounts, requests for payment and other documents to be specified 

at a later date which have been submitted to the NWE Joint Secretariat.

4 The Lead Partner will inform the Partners on a regular basis about any relevant communication 

between the Lead Partner and the NWE Joint Secretariat.

Article 12  Financial management and budget adjustments

1 The Lead Partner will be responsible for drafting and routing Payment Claims, and for drafting 

and routing requests to adjust budgets. 

2 In accordance with the Interreg IVB NWE Programme rules, Partner requests to adjust budgets 

must be submitted to the Lead Partner, who will collect the requests and, before taking further 

action, consult the Interregional Steering Group. The Lead Partner will inform the Partners of 

the further steps to be taken.

3 The project budget which has been approved by the NWE Programme Steering Committee will 

be decisive for the total eligible expenditure as well as for the various expenditure categories.

4 Immediately upon receipt of the first payment, the Lead Partner will route payments made 

by the Interreg IVB NWE Programme to the other Partners on the basis of the actual costs, 

after submission of sufficient documentary evidence for the expenditure. If the Commission’s 

payment is at odds with the actual costs, payment will be in proportion to the region’s share in 

the overall Project.
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5 The Lead Partner will be responsible for the general overall Project administration, as distinct 

from the separate accounts kept by each separate Partner on that portion of the Project for 

which the Partner is responsible.

6 Activities concerning the overall Project as such may only commence after the Interregional 

Steering Group has approved them and the budget specifications described in the individual 

proposal. If the actual overall cost of these activities is expected to exceed the budget reserved 

for them, the Interregional Steering Group will be so notified. 

7 In the event that the notification referred to in Article 12.6 is given, the Interregional Steering 

Group will also determine how to distribute the extra costs of the general/interregional 

activities. The basic principle is that the extra costs will be divided between the Partners in 

proportion to each region’s share in the overall Project.

8 The Lead Partner’s financial policy and policy on administrative monitoring and reporting (and 

the instructions and requests which it issues to the remaining Partners in this connection) will be 

based on the Lead Partner’s interpretation of the rules and regulations relating to the Project in 

general which are stipulated in the Interreg IVB NWE Programme. 

9 The Lead Partner will make a reasonable effort to obtain clarification and/or assistance with 

respect to the rules and regulations referred to above and the interpretation thereof. Such 

an effort will serve to avoid differences in opinion between the Lead Partner and the NWE 

Programme Steering Committee, which could cause the NWE Programme Steering Committee 

to cancel or reclaim grants awarded to one or more Partners. 

10 The Lead Partner will not be responsible and/or liable vis-à-vis the other Partners for any 

negative repercussions should the NWE Programme Steering Committee disagree with the Lead 

Partner’s interpretation and/or approach to the relevant rules and regulations.

Article 13  Project records

1 In accordance with the rules issued by the Interreg IVB NWE Programme and the rules governing 

eligible expenditure and the instructions issued by the Lead Partner, the Partners will maintain 

separate accounts for the Project. 

2 The accounts will record all Project-related costs (expenditure) and earnings (income) in euros 

and in the Partner’s own currency.

3 Financial accounts and/or other documents, including copies of all substantiating documents, 

will be submitted to the Lead Partner – or an organisation appointed by the Lead Partner – 

according to a schedule set by the Lead Partner and with due observance of the instructions 

issued by the Lead Partner. 

4 The Partners will be obligated to have their project records audited by an external auditor 

according to a schedule set by the Lead Partner.

5 Each individual Partner will guarantee the reliability of its accounts and substantiating 

documents and all financial reports and documents drawn up by the Partner. The Lead Partner 

will be entitled at all times to request further information and documents.

6 In case sub partners are involved, The Partner submits the sub-partner expenditure together 

with his. The Regional Partner is fully responsible for the complete audit trail of all documents 

of probative value. The first level controller of the Partner must control the expenditure of the 

sub-partner. 

7 If the Lead Partner considers that a Partner has not turned in the documents required, or if it 

has failed to comply with the programme rules governing the eligibility of expenditure, or to 

comply with them properly or in good time, the Lead Partner will ask the Partner to re-draft the 

financial documents and re-submit them. 

8 In the event that a Partner repeatedly fails to perform the obligations referred to in this Article, 

the Lead Partner will be entitled to refuse to consider the request for payment submitted by 
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the Partner. In such a case, the Lead Partner will be obligated to inform the relevant Partner as 

quickly as possible in writing of its refusal to consider the request for payment and to present its 

reasons for doing so. 

Article 14  Retaining and making documents available

1 Each Partner will be obligated to retain the original documents needed to allow the Project 

to be supervised and monitored. These documents include – but are not restricted to – the 

documents substantiating the expenditure, more specifically the eligible expenditure. 

2 The documents referred to in Article 14.1 must be made available at the request of the NWE 

Joint Secretariat/ NWE Programme Steering Committee, the subsequent bodies of the European 

Commission, or of the person or organisation appointed by the latter, with the Partner being 

deemed to have retained the original document for itself and to have sent a copy to the Lead 

Partner. 

3 Both the Lead Partner and each individual Partner must retain and file all administrative and 

other documents until at least 2021.

4 The Lead Partner will be entitled to obligate the other Partners to retain documents longer than 

the period referred to in Article 14.3. In order to do so, the Lead Partner must, within the period 

referred to in Article 14.3, order the Partners in writing to retain and file the documents for a 

longer period to be specified.

5 If national rules governing the retention of financial documents prescribe a longer period of 

time, the Partners must retain the documents for the period stipulated by their national law. 

6 No Partner may invoke non-retention of the relevant documents against the other Partners, 

even after the period referred to in Article 14.3 has expired. The present Article is not intended 

to alter the Partners’ position with respect to the burden of proof and each individual partner 

destroys documents at its own risk.

Article 15  Submitting cost itemisations and payment

1 In order to receive grant monies, the Partners must submit cost itemisations to the Lead Partner 

on time and in the specified manner.

2 Upon concluding the present agreement, each Partner must indicate whether and to what 

extent value added tax (VAT) can be reclaimed by its organisation. This point must be taken into 

account when the Partner draws up its cost itemisations. 

3 Inaccuracies in the cost itemisations referred to in Article 15.2 will be at the expense and risk 

of the Partner which drew up the cost itemisation, with the proviso that its entitlement to a 

share of the VAT will lapse if it should transpire that VAT can be reclaimed after the Partner had 

indicated in the cost itemisation referred to in Article 15.2 that it could not be reclaimed, or if 

the Interreg IVB NWE Programme refuses to pay the relevant share of the VAT.

4 All Partners must submit their cost itemisations in Euros and the original currency. In the event 

that the costs have not been incurred in Euros, the costs must be converted into Euros on the 

cost itemisations at the average exchange rate as quoted on the European Commission website 

in the month in which the relevant costs were actually paid. If major fluctuations in exchange 

rates during the course of the project result in the relevant Partner exceeding the budget 

made available to it within the Project and the NWE Programme Steering Committee does not 

wish to pay out the entire cost itemisation for this reason, the Lead Partner will not be obliged 

to pay out a larger sum to the Partner than that approved by the NWE Programme Steering 

Committee. 

5 The Partner’s claim will only be payable if and to the extent that the Lead Partner has received 

the relevant amount in its own account and it has been confirmed that the Partner is entitled to 

payment on the basis of the present agreement.
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6 If the Partner fails to perform its obligations or to perform them on time, the Lead Partner will 

be entitled to suspend the payment obligations without the relevant Partner having any right 

to claim damages, interest or costs. The Lead Partner will inform the Partner in writing, stating 

its reasons, that the Lead Partner is invoking its right to suspend payment. As soon as the reason 

for invoking the right to suspend payment has ceased to apply, payment will be made. 

7 If the Partner’s claim becomes payable in accordance with the provisions set out in Article 15.5 

and the Lead Partner has not invoked its right to suspend payment as set out in Article 15.6, the 

Lead Partner will proceed to pay out the amount accruing to the Partner as quickly as possible. 

Before the Partner becomes entitled to have interest and extra-judicial costs compensated, the 

Partner must have first sent the Lead Partner a registered letter placing it in default and giving 

the Lead Partner a reasonable period of time to meet its payment obligations.

8 The Partners may never invoke set-off against the Lead Partner, not even with respect to any 

obligations to repay monies which have already been received by the Partners. 

9 The eligibility of expenditure will be determined based on Commission Regulations and national 

laws. To be eligible all costs must: relate to the purpose of the action, be part of the approved 

Application Form, be incurred within the dates specified in the Subsidy Contract, be reasonable, 

justified, consistent with the usual internal rules of the partner, be supported by receipts, 

invoices or accounting documents of equivalent probative value, respect public procurement 

rules.

Article 16  Public information and communication of the Project results

1 Each Partner will undertake the publicity and communication initiatives associated with the 

Project to the best of its ability. In undertaking these activities, each Partner will observe the 

European rules concerning publicity and public information. 

2 The Partners will participate in an evaluation and publication of the project results in 

accordance with the requirements of the Interreg IVB NWE Programme.

3 Explicit reference must be made to the grant awarded under the Interreg IVB NWE Programme 

in all publications related to the Project (whether published separately or by all the partners 

acting jointly), as well as during any events associated with the Project (or its implementation) 

(Commission Regulation (EC) 1828/2006 of 8 December 2006)

Article 17  Confidentiality

1 Although this Project is public in nature, the parties will agree that a portion of the information 

which the Partners share amongst themselves or with the NWE Joint Secretariat within the 

context of project implementation may be regarded as confidential. Only those documents and 

other items which are explicitly designated as “confidential” will be regarded as such. 

2 The information referred to in Article 17.1 mainly concerns research data made available to one 

or more of the Partners within the context of the Project and pertaining to methods, know-

how, files or any other document designated as confidential. The Partners may use these data 

exclusively in accordance with the provisions set out in this agreement. 

3 The Partners will take steps to guarantee that all staff involved in the Project will respect the 

confidentiality of these data, will not disseminate these data, furnish them to third parties or 

use these data without the consent of the Lead Partner or the Partner that supplied these data.

4 The Partners will take the same steps to guarantee the confidentiality of the data that they 

would have taken if confidential data of their own had been involved. 

5 The data referred to here below are not covered by the confidentiality clause.

•	 	Data	which	is	disclosed	without	this	being	the	result	of	negligence	on	the	part	of	one	of	the	

Partners with respect to its obligation to observe confidentiality;
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•	 	Data	disclosed	by	a	Partner	which	can	demonstrate	by	all	authorised	means	that	it	had	these	

data in its possession prior to the Project.

6 This confidentiality clause will remain in effect for two years after this agreement has expired.

Article 18  Intellectual property rights

1 The results of the joint activities undertaken within the context of the Project, as far as these 

concern reports, documents, research, electronic data and other intellectual property rights, 

regardless of whether these rights have been issued freely or traded, will be deemed to be the 

common property of the Partners. 

2 The Partners will have the intellectual property rights at their disposal, in accordance with 

mutually agreed arrangements and based on prevailing arrangements with respect to co-

authorship. 

3 Without indicating any time restriction, the Partners explicitly undertake to point out that the 

Project has been implemented under the Interreg IVB NWE Programme.

Article 19  Delay and default on the part of one of the Partners

1 Every Partner will be obligated to inform the Lead Partner immediately of any event which 

could endanger the implementation of the Project and to provide the Lead Partner with all 

useful information about the same. 

2 If the Lead Partner itself becomes aware of or is informed by a Partner of circumstances that 

could endanger the proper implementation of the Project, the Lead Partner will inform all 

Partners as soon as possible and the Interregional Steering Group will meet in order to discuss 

the problems which have arisen and potential reasonable solutions. Where possible and 

necessary, the Project will be altered in accordance with the provisions set out in this agreement.

3 If the Project cannot be implemented in the manner provided for and it is not possible to alter 

the Project in a way that solves the problems which have arisen, the improper implementation 

of the Project will be regarded as a failure on the part of the Partner subject to the relevant 

circumstances, unless the problems were caused by another Partner failing to perform its 

obligations. In that case, the problems which have arisen will be regarded as a failure on the 

part of that other Partner. 

4 In the event of a failure without fault on the part of a Partner, the Interregional Steering Group, 

after consulting and obtaining the approval of the NWE Joint Secretariat/ NWE Programme 

Steering Committee, may resolve to exclude the Partner concerned from further participation 

in the Project, which resolution will cause the Partner’s right to receive any further grant within 

the context of the Project to lapse. In such an event, the remaining Partners will not be entitled 

to seek damages from the Partner which has been excluded and the excluded Partner will not 

be entitled to seek damages from the other Partners. Grants which have already been paid may 

only be reclaimed if the excluded Partner has not satisfied the requirements for qualifying for 

grants as they apply within the context of the Project. 

5 In the event that one of the Partners fails in the performance of the agreement, the relevant 

partner will receive written notification from the Lead Partner warning it to perform its 

obligations as yet and to do so within a reasonable period of time, but no more than one 

month. 

6 If the failure referred to in Article 19.5 persists, the Lead Partner or the Interregional Steering 

Group, after consulting and obtaining the approval of the NWE Joint Secretariat/ NWE 

Programme Steering Committee, may resolve to exclude the relevant Regional Partner from the 

Project. The NWE Joint Secretariat/ NWE Programme Steering must be informed immediately of 

any such resolution. 
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7 A partner which has been excluded owing to failure will have no further right to receive 

payments within the context of the Project and will be obliged to repay any monies which it has 

received within the context of the Project to the Lead Partner if it is unable to demonstrate on 

the day of exclusion that these monies were used to implement the Project in accordance with 

the definition of eligible expenditure such as referred to in the Interreg IVB NWE Programme 

instructions and guidance notes.

8 If the failure of a Partner has implications for the Project’s overall financing, the Lead Partner 

may reclaim the entire amount paid out to the Partner, without prejudice to the right of the 

Lead Partner and the other Partners to claim full damages.

Article 20  Liability and insurance

1 If implementation of the Project causes another Partner or a third party damage, the Partner 

whose portion of the Project has caused the damage will be liable. This Partner will hold the 

other Partners harmless in this matter.

2 The individual Partners are advised to insure themselves against statutory liability in connection 

with their portion of the Project for the duration of the Project and for a certain period 

thereafter. 

3 Failure on the part of a Partner to insure itself against the statutory liability referred to above 

cannot be invoked against the other Partners.

Article 21  Withholding, cancelling and reclaiming the NWE grant awarded for the Project 

1 If the NWE Programme Steering Committee withholds any of the grant amounts specified in the 

Subsidy Contract attached as Annex 1 to the present agreement, or if it cancels the grant, and if 

such leads to full or partial reimbursement of the monies already transferred under the Interreg 

IVB NWE Programme, each Partner will be obligated to reimburse (via the Lead Partner) the 

grants awarded under the Interreg IVB NWE Programme to the NWE Programme Steering 

Committee by way of a final financial settlement. 

2 The final financial settlement, which will be based on supporting documents relating to 

the final expenditure amount as approved or rejected by the NWE Joint Secretariat/ NWE 

Programme Steering Committee, must provide an accurate account – both with respect to the 

overall Project and each individual Partner – of the status of the eligible expenditure approved 

by the NWE Programme Steering Committee, as well as of the share of the grant awarded under 

the Interreg IVB NWE Programme which has been conferred on each Partner. The amount which 

each individual partner must reimburse will be determined on this basis, with the Lead Partner 

being indemnified and held harmless with respect to the full amount in Community funds 

that that Partner is obliged to reimburse, should the NWE Programme Steering Committee or 

another body reclaim these monies from the Lead Partner.

3 On the basis of this Article, each Partner’s liability for its regional budget will not exceed the 

amount representing its participation in the programme.

Article 22 Disputes

1 Any disputes, even those which are regarded as such by only one of the Partners, which may 

arise owing to a further agreement or an actual action which is wholly or partly subject to the 

present conditions will be adjudicated by the competent court in the district in which the Lead 

Partner	has	its	registered	office.	The	Lead	Partner’s	registered	office	is	located	in	[address].	

2 With a view to the performance of this agreement, the Partners irrevocably elect the address 

referred to in this agreement as their registered office and the place at which any official 

announcements and/or notifications may lawfully be served. 
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Drawn up in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Date   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. For the Lead Partner

Name :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Title :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date of signature:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Authorised signature and stamp 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. For the Partner No 2

Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Title  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date of signature:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Authorised signature and stamp 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  

3. For the Partner No 3

Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Title  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date of signature:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Authorised signature and stamp 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The number of copies is the same as the number of signatories to the agreement. Each Partner 

hereby declares to have received a copy of the agreement. 
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Bijlage VI:  
Geraadpleegde bronnen en  
links naar meer informatie

Geraadpleegde bronnen
•	 	Projectdocumentatie	(onder	meer	projectplannen,	publicaties,	websites)	van	de	in	deze	publi-

catie gepresenteerde projectvoorbeelden;

•	 	Project	Tackling	Drugs,	Reducing	Crime:	telefonisch	interview	met	de	projectleider	François	

Kloosterhuis van de gemeente Assen op 10 februari 2012, alsmede toegestuurde informatiedo-

cumenten;

•	 	Project	Vital	Rural	Area:	telefonisch	interview	met	projectmanager	Andree	Hofer	van	de	ge-

meente Dantumadiel (namens het projectmanagement van de NOFA-gemeenten) op 13 maart 

2012, alsmede toegestuurde informatiedocumenten;

•	 	INTERACT	Territorial	Cooperation	Project	Management	Handbook,	maart	2007;

•	 	Websites	en	documenten	(handleidingen,	formulieren)	van	de	diverse	Interreg-programma’s.

Links naar meer informatie
•	 	VNG:	www.vng.nl

•	 	Europese	subsidiewijzer	VNG:	www.vng.nl/Documenten/actueel/beleidsvelden/euro-

pa/2011/20110928_Europese_subsidiewijzer.pdf

•	 	VNG	Europanetwerk	voor	gemeenteambtenaren:	ww.europanetwerk.nl

•	 	Europa	Decentraal:	www.europadecentraal.nl

•	 	Agentschap	NL:	www.agentschapnl.nl

•	 	Interreg-programma’s	die	op	Nederland	van	toepassing	zijn:	www.rijksoverheid.nl/onderwer-

pen/structuurfondsen/samenwerking-over-de-grens

•	 	Europese	Commissie	–	thematisch	overzicht	van	Europese	subsidiemogelijkheden: 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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