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INTERREG (ERDF) 
 

• Technology pilots/demonstration and (policy) knowledge exchange on 
• climate change (mitigation, CO2 reduction, mobility), environmental 

preservation, material resource efficiency (waste, water, air, soil) 
 

 
 
 
 

- For strand 2,3 contact points in NL are based at RVO.nl: 

- 2: NWE: Ge Huismans / Jacqueline Brouwer 0653374625 / 0610946524 

- 2: NSR: Silvester Botman: 06 25037926  

- 3: Europe: Machtelijn Brummel 0615873753 

More info: 
www.rvo.nl/INTERREG   

INTERREG, focus on 3 strands (NL): 
1. Cross border (2 SEAS, NL-VL, NL-DE) 
2. Transnational: North-West Europe (NWE), North Sea Region (NSR) 
3. Interregional: EUROPE 
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INTERREG A = weerszijde van een landsgrens 

 

 A programma’s hebben: eigen secretariaten, MA’s, 
contactpersonen. Zij werken soms op first come/ first serve basis 
soms op calls for proposal basis en vallen in NL onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ. Er zijn voor NL 4 
A-programma’s belangrijk en verdere informatie vindt u hier:  

 
- 2Zeeen: www.interreg4a-2mers.eu/nl  
- Nl-Duitsland: www.deutschland-nederland.eu/nl/home/  
- Vlaanderen Nederland: http://www.grensregio.eu/  
- Euregio Maas-Rijn: www.interregemr.eu   
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Prioriteiten & budgetten Interreg A voor ons land   
(EU budget 2014-2020 voor NL €309 mln)   

 
• Duitsland-NL (€444 mln. totaal). Innovatie (65%): Agrofood, LS&H, 

HTSM, Energie, Logistiek, overige sectoren (max 15%). Verminderen 
van de barrièrewerking van de grens (35%), bijv. arbeidsmarkt, 
onderwijs, natuur, milieu en veiligheid 

• Vlaanderen-NL (€305 mln. totaal). Innovatie (40%), koolstofarme 
economie (22%), efficiënt omgaan grondstoffen (incl. innovatie) en 
milieu (22%) en arbeidsmobiliteit (10%)  

• Twee Zeeën (€365 mln. totaal): Innovatie (42%), koolstofarme 
economie (20%), aanpassing aan klimaatverandering (15%) en efficiënt 
omgaan met grondstoffen (17%)  

• Euregio Maas Rijn (€200 mln. totaal): Innovatie (34%), MKB (21%), 
sociale inclusie en opleiding (20%) en verminderen van de 
barrièrewerking van de grens, bijvoorbeeld op het gebied van 
arbeidsmarkt, gezondheid, veiligheid (18%)  
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INTERREG B: TRANSNATIONAAL, triple helix 
consortia, investeringen mogelijk, beperkt maar 
verbeterd toegankelijk voor SME’s 
 
1: Interreg NWE  

• budget 372 miljoen, funding: 60% 
•  2 calls for proposals /jaar, 2 staps,  

• 1ste call:7 April-18 Mei 2015 (alleen step 1; 80 
step-1 ingediend, 19 naar stap-2) 

• 3 prioriteiten: 
• Innovatie 
• CO2 reductie (w.o. ook mobiliteit) 
• materiaal en resource efficiency 

•  MA, secretariaat in Lille, Frankrijk 
• www.nweurope.eu  

• Contactpersonen in NL bij RVO: 
• www.rvo.nl/interreg 
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Een typisch NWE project (1) 
 
  
• Wordt ontwikkeld door een internationaal consortium met 

tenminste 3 partners uit 3 landen; 
• Met diverse partijen (triple / quadruple helix); 
• Waarin elke partner iets brengt en haalt; 
• Maakt of implementeert en is gericht op meetbare resultaten, 

niet (alleen) op outputs 
• Draagt aantoonbaar bij aan het oplossen van een 

maatschappelijk issue of “market failure”; 
• Heeft vaak publieke organisaties als (lead) partner aan boord; 
• Heeft 6 mnd – 1 jaar ontwikkeltijd nodig; 
• Thema’s voor gemeenten (zomaar een paar): circulaire 

economie, sociale innovatie, agenda Stad, smart grids & locale 
energieproductie…… 
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Een typisch NWE project (2) 
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ACE / academy for energy champions: NWE project 
uit de periode 2007 – 2013.  
 
- opwekken, financieren en gebruiken van 
hernieuwbare energie; 
- ACE >> LEN >> 200.000 in fonds >>genomineerd 
voor de sustainable energy week >> Apeldoorn 
enthousiast voor vervolg en oppakken LEN aanpak 
voor eigen ambities 
 
Dhr. Heinen, energiespecialist omgevingsdienst 
Veluwe Ijssel  
 



INTERREG B: TRANSNATIONAAL, investeringen 
mogelijk, triple helix consortia, beperkt toegankelijk 
voor SME’s 
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• 2: NSR (northsearegion) 

 
• Budget: 157 miljoen 
• Calls for proposals, 2-step application 
• First call: 27 April – 30 Juni (79, 51 expr o i, 

28 full prop, november beslissing 
• Prioriteiten: 

• Innovatie / thinking growth; 
• Eco innovatie; 
• Climate 
• Mobility 

• MA / secretariaat in Viborg: 
www.northsearegion.eu 

• CP: Silvester Botman bij RVO: 06 25037926  
 
 

http://www.northsearegion.eu/


3: Interreg Europe programma 2014-2020 
Voorheen Interreg C programma 
• Programmagebied: gehele Europese Unie 

plus Noorwegen en Zwitserland (30 landen) 
• Programma gericht op kennis- en 

ervaringsuitwisseling in 
samenwerkingsprojecten of 
beleidsplatforms 

• Totale Interreg middelen: 359 miljoen:  
• Research & innovation 
• SME competitiveness 
• Low carbon economy 
• Environment & resource efficiency 

• interreg4c.eu/programme/2014-2020   
• Contactpersoon in NL bij RVO:  
Machtelijn Brummel: 0615873753  
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INTERREG EUROPE / call 1 in cijfers 
 
Number of applications submitted: 262 
Funding requested: 
ERDF: 442,960,813 EUR 
average ERDF/partner: 204,412 EUR 
 
Van de NL partners zijn 8 gemeente (8 van de 56 = 7%) en  
2 van die gemeentes zijn lead-partner van een Interreg-Europe 
aanvraag. 
  
14 van de partners is een provincie 
9 zijn kennisinstellingen / universiteiten 
25 zijn andere partijen (business support organisations; interest 
groups etc). 
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Agenda INTERREG NWE, NSR, EUROPE 
Events: 
-16 oktober, Eindhoven: EU financiering voor internationale 
samenwerkingsprojecten (INTERREG NWE e.a. fondsen); 
-9 oktober webinar INTERREG (NWE, NSR, EUROPE) voor beginners 
-16 september was het webinar INTERREG NWE voor gevorderden, u 
kunt dit terugkijken op: [link] 
30 september; FR, Rennes; resource efficiency & materials 
6 oktober; UK,  
 
Next Calls: 
NWE: (2) 30/11 2015 indienen > 26/2 2016 beslissing 
 (3) 31/5 2016 indienen > 31/8 2016 beslissing 
NSR: (2) waarschijnlijk nog eind dit jaar (december) 
EUROPE  onbekend 
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10 praktische vragen (1) 

(1) Wat kan ik met INTERREG doen?  
living labs/proeftuinen, vouchers, samenwerking bedrijfsleven met 
kennisinstellingen, overheidspartijen & NGO’s, innovaties, netwerken 
vormen, verschillen tussen regio’s verkleinen, clusters verbinden, 
investeringen doen (alleen de A & B programma’s).  
(2) Hoeveel geld kan ik krijgen?  
Begrenst door o.a. staatssteun regels. Meestal 40,50,60% van het 
project. Project tussen 2 ton (A) en 10 miljoen.  
(3) Moet ik zelf ook geld inleggen? 
Eigen inbreng van 40-60%, in de vorm van 
geld, uren, gebruik gebouwen/apparatuur.  
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10 praktische vragen (2) 
(4) Wanneer?  
Nu. De programma’s zijn inmiddels allemaal open en afhankelijk van 
het systeem (first come) is naar verwachting in 2017/2018 het geld op 
(A). Het duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar maanden tussen 
projectidee via soms een tweede stap tot goedkeuring. 
(5) Hoe pak ik het aan? 
Ga eerst praten met de contactpersonen voor het programma van je 
interesse of van het juiste gebied. Inschatting. Dan projectvoorstel 
indienen. Soms calls/tenders, soms niet.  
(6) Aan welke criteria moet ik voldoen? 
Inhoudelijke criteria van programma + publicatie call/openstelling + 
staatssteun regels etc.  
 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.dentaleconomics.com/articles/print/volume-104/issue-6/features/oral-systemic-health-the-time-is-now.html&ei=T_XJVPzDCISwPbezgfgB&psig=AFQjCNE-tFGVFvXRnBHmygPwPUeY3M7pzQ&ust=1422608079188879
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10 praktische vragen (3) 
(7) Wie kan meedoen?   
MKB (soms alleen tegen niet concurrerende tarieven en niet als Lead 
Partner), kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, (semi) 
overheid.  
Grote bedrijven met mate.  
(8) Wie kan me helpen met zoeken partners? 
Managementautoriteit, ROMs, RVO.nl, provincie, etc. 
(9) hoeveel en welke partners moet ik hebben voor een project? 
Afhankelijk van programma! Twee partners of drie, meer mag. (10) 
Alle sectoren en thema’s?  
Per programma wordt bijvoorbeeld innovatie net weer anders 
ingevuld: lees de programmateksten! Of check bij contactpersonen.  
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Verdere steun in Nederland 
Voor de INTERREG programma’s NWE, NSR en EUROPE  
(onder coördinatie bij het ministerie van I&M) is: 
 
• De projectvoorbereidingsregeling (PSR): 25.000 lump-sum maar: budget 

2015 uitgeput en voor gemeenten via incidentele subsidie! 
 

En voor de programma’s NWE en NSR zijn: 
• De cofinancieringsregeling CETSI: delen v.d. programma’s NWE en NSR: 

voor uitvoeringskosten en bijdrage aan beleidsdoelen IenM: open per 
november, aanvragen voor indiening step-2 proposal. 

 
Hartelijk dank voor uw aandacht: 
 
Jacqueline Brouwer 
CP Interreg NWE voor Nederland 
0610946524 
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