
Interreg V 

2 zeeën

Vlaanderen – Nederland

2014 – 2020
‘Grensoverschrijdend samenwerken voor groei’



- Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel;

- 256 miljoen euro EFRO steun;

- Samenwerkingsprojecten met partners uit Frankrijk, 

Nederland, Engeland en Vlaanderen;

- Engelse partner is verplicht.

Algemene informatie



Interreg Vlaanderen-Nederland

Grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de 8 

provincies in de grensstreek van Vlaanderen en Nederland. 

Programma V 2014 -2020

€ 152 miljoen EFRO



Ik heb een projectidee

Kan ik hiervoor terecht bij:

- Interreg 2 zeeën?

- Interreg Vlaanderen-Nederland?



Zijn er partners met verwante 

problemen ideeën?



Past mijn idee binnen één van 

de specifieke doelstellingen?

Focus op innovatie en het bedrijfsleven (kmo/mkb) door hele programma



Prioritaire as 1: 

Technologische en sociale innovatie

Investeringsprioriteit 1.1

Verbetering van de randvoorwaarden voor capaciteitsvergroting bij 

(lokale/regionale) partijen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 

en uitvoering van het innovatiebeleid in de prioritaire sectoren van 

gezamenlijk belang voor de 2 Zeeën-regio’s.

Belang van de ‘quadruple helix’-paradigma: samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 

kennisinstellingen. 



Investeringsprioriteit 1.2

Verbetering van de totstandkoming van innovatie 

door in de hele innovatieketen: 

- Het bevorderen van de technologie overdracht;

- Het testen en ontwikkelen van pilotactiviteiten;

- Het bevorderen van nauwere, effectievere operationele samenwerking
tussen de belangrijkste innovatie-stakeholders



Investeringsprioriteit 1.3

Bredere ontwikkeling van sociaal-innovatieve oplossingen om te komen tot 

efficiëntere en effectievere lokale producten en diensten gericht op de grote 

maatschappelijke uitdagingen in het 2 Zeeën-gebied: 

- gezondheidszorg, demografische verandering en welzijn;

- Europa in een veranderende wereld: inclusieve, innovatieve

en reflectieve samenlevingen;

- een veilige samenleving: bescherming van de vrijheid en 

veiligheid van Europa en de Europeanen.



a) Uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en 

samenwerking tussen kennisinstellingen

b) Industrieel onderzoek en experimentele 

ontwikkeling, via samenwerking van bedrijven 

onderling en/of met kennisinstellingen

Mogelijke projecten: proeftuinen, innovatietrajecten, 

open innovatienetwerken, bouwen/exploiteren van onderzoeksfaciliteiten…



Prioritaire as 2: 

Koolstofarme technologieën

Bredere invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen 

door overheid, bedrijfsleven en burgers in het 2 Zeeën-gebied in alle 

bedrijfstakken, door het stimuleren van grensoverschrijdende 

samenwerking tussen relevante entiteiten en stakeholders en door het 

testen en demonstreren van innovatieve technologieën.



a) Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie in bedrijven

b) Bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie in openbare infrastructuur

c) Demonstratie van innovatie in CO2-arme 

technologieën

Mogelijke projecten: demonstraties van innovaties, stimuleren van 

energieclustering tussen bedrijven, kennismakingstrajecten met nieuwe 

technologieën voor MKB…



Prioritaire as 3: 

Aanpassing aan klimaatverandering

Verbetering van het aanpassingsvermogen van de betrokken 
stakeholders aan klimaatverandering en bijbehorende 
verschijnselen, met name in de sectoren waar de 
klimaatverandering naar verwachting de meest ernstige 
gevolgen zal hebben



Prioritaire as 3: 

Hulpbronnenefficiënte economie. 

Bredere invoering van nieuwe oplossingen voor een efficiënter gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen en materialen, ter bevordering  van de 

overgang naar een groenere en meer circulaire economie, en de 

ontwikkeling van de blauwe economie 



a) Beschermen, bevorderen en herstellen van 

biodiversiteit, bodem en ecosysteemdiensten

b) Innovatie voor de verbetering van het milieu en een 

efficiënte omgang met hulpbronnen

c) Hulpbronefficiëntie in bedrijven door aanpassing van 

productieprocessen

Mogelijke projecten: herstel van groene infrastructuur, innovatietrajecten, 

demonstraties van hulpbronefficiënte technologieën, vraaggerichte 

innovatieclusters voor efficiënte omgang met hulpbronnen…



Verbeteren van de aansluiting tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio

Mogelijke projecten: verhogen in- en uitstroom van technische opleidingen en 

beroepen, wederzijdse erkenning kwalificaties, ontwikkeling van 

grensoverschrijdende programma’s (curricula) en opleidingsfaciliteiten…

Prioritaire as 4:
grensoverschrijdende arbeidsmarkt



Waar moet ik op letten?

• Uitvoerbaar in 3 jaar

• Beheersbaar partnerschap

• FOCUS!!!! -> Coherent geheel 

• Vertrekkend vanuit gezamenlijk probleem, met gezamenlijke 

oplossing en output 

• Waarom is het noodzakelijk samen te werken?

• Schaalvoordelen, kenniseffecten, complementariteit van activiteiten, 

stimulans voor grensoverschrijdende interactie 



Hoe goed past mijn idee 

binnen het thema?

Check in Samenwerkingsprogramma  website Interreg Vlaanderen –

Nederland:

• Beoogd resultaat

• Output indicatoren 

• Gidsprincipes



- Conceptnota: deadline indiening 16 februari.

Lidstaten geven strategisch advies (tegen 13 april) op de conceptnota’s;  

- Aanvraagformulier: deadline indiening 22 juni.

Technisch advies door JS, beslissing door de Lidstaten;

- Goedkeuring, afkeuring of referred back: mid september.

Afhankelijk van beslissing ofwel nieuw aanvraagformulier ofwel nieuwe 

conceptnota;

- Belang van programme/project intervention logic;  

administratieve vereenvoudiging

Procedure en timing: 



Hoe en wanneer kan ik een 

projectaanvraag indienen?

Getrapt systeem bij indiening van projecten via een portal:

• Aanmelding projectideeën na de eerste oproep/call (24-11-2014) 

tot 30 – 1 – 2015 12:00 a.m.

• Selectie aanmeldingen begin april; geselecteerde aanmeldingen 

kunnen een projectaanvraag indienen 

• Aanvragen indienen eind juni

• Beoordeling aanvragen eind september gereed



Wie kan helpen?

Om u verder te adviseren bij het indienen van een projectvoorstel kunt 

u een beroep doen op één van de projectadviseurs. 

Voor Zeeland:

Peter Moerdijk
T +32 (0)3 240 69 38 of 

0 118 631 441
hp +31 (0) 62 890 40 56
E Peter.MOERDIJK@grensregio.eu
W www.grensregio.eu

Nienke Ensing
0 118 631 096 of 
062 890 42 24

mailto:Peter.MOERDIJK@grensregio.eu
https://owa.provant.be/owa/redir.aspx?C=b5132747a39d424890de2b9ab4e2e2f6&URL=http://www.grensregio.eu/

