Slim én duurzaam ondernemen
Inclusieve groei
Economische, sociale en territoriale samenhang
Pak je kans in de Euregio!

Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020
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Programmagebied en
Programmapartners
De grensoverschrijdende samenwerking in het gebied van de Euregio

PROVINCIE NOORDBRABANT

Maas-Rijn (EMR) kent een lange historie. Al sinds 1976 werken drie

landen (België, Duitsland en Nederland) en vijf partnerregio’s samen in

ZUIDOOST-NOORDBRABANT
Maas

de EMR. Van oorsprong zijn het zuiden en midden van de Nederlandse
provincie Limburg, het Duitse gebied Region Aachen, de Duitstalige

Gemeenschap van België en de Belgische provincies Luik en Limburg
vormen deze regio’s het kerngebied van het Interreg V-A EMRprogramma (zie kaart).

Gezien de ambities van het nieuwe programma zijn het arrondissement
Leuven (B), de COROP-regio Zuidoost Noord-Brabant (NL) en het

arrondissement Huy-Waremme geprivilegieerde partners voor onderdelen van het programma (gearceerde gebieden op de kaart).

Bovenstaande regio’s vormen samen met het Ministerie van Econo-

mische Zaken (NL), de deelstaat Nordrhein-Westfalen (D), de deelstaat

KREIS

PROVINCIE
LIMBURG

de kernleden. Later, vanaf de start van Interreg, zijn daar de Eifelkreis
Bitburg-Prüm en de Landkreis Vulkaneifel bijgekomen. Gezamenlijk
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Rheinland-Pfalz (D), Wallonië (B) en de Fédération Wallonie-Bruxelles

de 13 partners van het programma.
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LUXEMBOURG

4 miljoen mensen

Door grensoverschrijdend samen te werken ontstaan nieuwe
mogelijkheden en kansen. Interreg V-A Euregio Maas-Rijn

levert zo een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit van
de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.
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Wat wil het programma
De Euregio wil zich ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een

technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge
levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept. Het
Interreg programma moet daaraan bijdragen.

Door de aanwezigheid van universiteiten, hogescholen, academische

ziekenhuizen, vooraanstaande onderzoeksinstituten én een breed scala aan
relevante economische sectoren heeft de Euregio de potentie om zich te
ontwikkelen tot een toonaangevende kennisregio.

Een sterke logistieke infrastructuur maakt de regio aantrekkelijk. Dankzij de

gemeenschappelijke historische en culturele basis en de boeiende combinatie

van stedelijk en landelijk gebied is de Euregio een uitnodigend vestigingsgebied

voor mensen én bedrijven. Grensoverschrijdende samenwerking versterkt deze
pluspunten.

De programmapartners in de Euregio willen zich gezamenlijk proﬁleren ten

opzichte van de grote internationale conglomeraten. Er zijn echter nog steeds
belemmeringen voor ontwikkeling van de grensregio’s. Daarom moet het

proces van grensoverschrijdende samenwerking dynamisch worden voort-

gezet. Een versterking van de economische structuur in de Euregio in lijn met
de EU2020-strategie. Op basis van prioriteiten investeren we in slimme,

duurzame en inclusieve groei in de Euregio. We benutten hiervoor de sterke
punten van de regio en zetten relevante initiatieven uit de vorige

programmeringsperiode voort.

Resultaat

Het vorige Interreg IV-A Euregio Maas-Rijn
programma leverde 450 banen op. Ruim
2.800 bedrijven waren direct of indirect
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betrokken bij projecten.

We maken het u gemakkelijk

Werk mee aan een sterke EMR.
Het indienen van een project is daarbij
een eerste stap. Wij maken dat gemakkelijk,
eﬃciënt en klantvriendelijk. Projectpartners
kunnen op een intensieve begeleiding
rekenen. U krijgt snel duidelijkheid over de
haalbaarheid van uw project.

Ga voor succes!
Partners die vooraf samen goed hebben
nagedacht over wat ze willen bereiken,
ronden hun project vaak succesvol af.

Een gezamenlijke voorbereiding, goede

contacten tussen partners en een goede
verdeling van taken zijn succesfactoren.

Programma Interreg V-A
Euregio Maas-Rijn 2014-2020
Het programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de partners in de regio’s. Daartoe

heeft onder andere een internetconsultatie plaatsgevonden en ook

de resultaten van de strategische milieubeoordeling zijn meegenomen


in de uitwerking van het programma. Dit leidde tot vier investeringsprioriteiten. De vier prioriteiten zijn: Innovatie 2020, Economie 2020,
Sociale inclusie en opleiding en Territoriale ontwikkeling.



Budget

Voor het Programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 is een
bedrag van 96 miljoen euro beschikbaar vanuit Europa. Aangezien





projecten tot maximaal 70% kunnen worden geﬁnancierd met deze

EFRO middelen zal de totale omvang van het programma meer dan
140 miljoen euro bedragen. Dit is een forse investeringsimpuls voor
de Euregio Maas-Rijn.

Totaal EFRO-bijdrage: € 96.000.250

1. Innovatie 2020 (€ 33.000.000)
2. Economie 2020 (€ 20.000.000)
3. Sociale inclusie en opleiding (€ 19.440.250)
4. Territoriale ontwikkeling (€ 17.800.000)
5. Technische bijstand (€ 5.760.000)
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De vier investeringsprioriteiten
Prioritaire as 1: Innovatie 2020 – Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
EMR wil zich ontwikkelen tot een moderne kennisregio en een

In onze regio liggen kansen voor innovatieve ontwikkelingen op

andere regio’s, zoals het arrondissement Leuven en de COROP

cleantech energie, ICT, medische technologie, elektrotechniek,

technologische topregio. Hiervoor zoeken we verbinding met

regio Zuidoost Noord-Brabant. Samen kunnen de economische
clusters elkaar versterken en brengen ze innovatieve stromen

van mensen, goederen, diensten, kapitaal en kennis op gang die
de meerwaarde voor de individuele regio’s vergroten. Voorzieningen en infrastructuur kunnen gezamenlijk gebruikt
worden.

Samenwerking van overheid, kennisinstellingen en bedrijven in

het gebied van chemie, automotive, food-, bio-, en lifesciences,
logistiek, materialen en ‘smart services’. Het MKB/KMO in de
regio kan mee proﬁteren van innovatieactiviteiten bij grote

bedrijven of onderzoek van kennisinstellingen. Spin-oﬀs of spin
outs leveren een bijdrage aan de versterking van de innovatie-

kracht en de werkgelegenheid in de EMR en de aantrekkelijkheid
voor kenniswerkers van buitenaf.

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

de zogenaamde Triple Helix draagt ertoe bij dat onderwijs en

• Het ondersteunen van innovaties gericht op nieuwe

sectoren. Zo willen we innovatie als mentaliteit bevorderen.

• Samenwerkingen tussen onderzoeksdisciplines of -instituten

onderzoek beter wordt afgestemd op de vraag van innovatieve

producten, processen, technologieën of diensten
en het bedrijfsleven

• Het ontwikkelen van grensoverschrijdende expertisecentra
• De clustering van competenties in opkomende sectoren
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Prioritaire as 2: Economie 2020 – Verbetering van het concurrentievermogen van het MKB/KBO
Door globalisering en internationalisering staat het concurrentie-

Het programma wil ook duurzaamheid binnen het MKB/KMO

vermogen van het bedrijfsleven onder druk. Wij willen het

versterken. We stimuleren een eﬃciënte omgang met hulp-

schrijdende regio promoten als vestigingslocatie van bedrijven.

industrie- en bedrijventerreinen, slimme energienetten en

concurrentievermogen daarom versterken en onze grensoverHet overgrote deel (99%) van het bedrijfsleven behoort tot de
categorie MKB/KMO. Samen zijn deze bedrijven goed voor

driekwart van de werkgelegenheid in onze regio. Ze zijn daarmee

de locomotief voor economische ontwikkeling binnen de Euregio.
Deze bedrijven ervaren echter de steeds complexer wordende
netwerkeconomie. Moeizame private ﬁnanciering en beperkte

bronnen en investering in energieprogramma’s, energiezuinige

circulaire economie.

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

• Het adviseren en begeleiden van ondernemingen met

betrekking tot hun marktpotentieel aan de andere kant van de
grens door het benutten en creëren van gemeenschappelijke
grensoverschrijdende instrumenten

toegang tot kennisontwikkeling maakt vernieuwen vaak lastig.

• Verkenningen naar de haalbaarheid van nieuwe product-

economieclusters en campussen. Het MKB/KMO is immers de

• Productontwikkeling en valorisatie ter versterking van het

concrete producten. Het programma wil starters én het

• Het ontwikkelen van sociaal ondernemerschap

Toch zouden deze bedrijven moeten participeren in kansrijke
plek waar nieuw ontwikkelde kennis omgezet kan worden in

bestaande MKB/KMO ondersteunen met advies, ﬁnanciering,

huisvesting, implementatie van duurzaamheidsmaatregelen,

uitwisselen van kennis en netwerken en grensoverschrijdend

ondernemen. We willen ondernemerschap stimuleren en zetten

in op nieuwe maar ook op de klassieke industriële sectoren. We

bevorderen de creatieve economie, sociaal ondernemerschap,

ambachten en vakberoepen.
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marktcombinaties bij samenwerkende MKB/KMO’s
toerisme

• Het steunen van coördinerende acties voor de ontwikkeling
van lokale, duurzame energie

• Onderzoek naar de haalbaarheid, implementatie en

bevordering van een euregionale kringloopeconomie in
verschillende branches

• Pilots, onderzoeks- en demonstratieprojecten gericht op het
bevorderen van de productie en het gebruik van duurzame
energiebronnen en groene energie

Prioritaire as 3: Sociale inclusie en opleiding
Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

willen wij sociale insluiting bevorderen en armoede en elke vorm

• Het ontwikkelen van aanbod aan gemeenschappelijke

gebied leefbaar houden en alle gebieden laten meedelen in

• Het coördineren van het aanbod aan beroepsopleidingen

van discriminatie bestrijden. Wij willen het hele programma-

positieve ontwikkelingen. Daarvoor willen we factoren die een

gevaar zijn voor de maatschappelijke integratie in kaart brengen

opleidingen en studieprogramma’s

zowel op het gebied van initiële scholing als op het gebied van
permanente educatie

en passende maatregelen ontwikkelen. Samenwerking op

• Het steunen van grensoverschrijdende acties voor

bereiken en ongewenste overloopeﬀecten te voorkomen.

• Opleidingsmaatregelen voor werkzoekenden

euregionaal niveau is hierbij noodzakelijk om synergie te

Onderwijs en scholing biedt nieuw perspectief op sociale

herwaardering van het beroepsonderwijs

• Uitwisselen van leerlingen, stagiaires, leraren en opleiders

tussen scholen, bedrijven en competentie- en opleidingscentra

participatie en een baan. Voor een gezonde arbeidsmarkt moet

• Het ontwikkelen van geïntegreerde projecten voor herstel in

Opleiders en werkgevers moeten kiezen voor een grensover-

• Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

het onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
schrijdende aanpak als aanvulling op regionale strategieën.

Wij zien een gerichte behoefte aan technische beroepen en

medewerkers in de zorg. Voor de werkzame beroepsbevolking

geldt dat zij zich moet blijven ontwikkelen: een leven lang leren.

Werkzoekenden hebben om-, her-, en bijscholing nodig. Vanwege
het meertalig karakter van EMR is talenonderwijs belangrijk.

Daarnaast is er behoefte aan het erkennen van gezamenlijke

diploma’s om de grensoverschrijdende werking van de
arbeidsmarkt te faciliteren.

7

landelijke en stedelijke gebieden, zoals duurzame wijken

• Het versterken van preventiebeleid-acties voor kansarme
jongeren, ouderen en kwetsbare bevolkingsgroepen

Prioritaire as 4: Territoriale ontwikkeling
In de afgelopen jaren werd al veel bereikt op het vlak van grens-

Wetten en regels hinderen vlotte grensoverschrijdende

binnen het programmagebied nog altijd verschillen in wet- en

toerisme en grensoverschrijdende diensten. Met hulp van

overschrijdende samenwerking en afstemming, toch zijn er

regelgeving en de uitvoering daarvan. Dat merken we bijvoor-

beeld op het vlak van de arbeidsmarkt. De regio streeft daarom

nog steeds naar een eﬃciënt en doeltreﬀend openbaar bestuur.

zorgverlening. Er ligt een uitdaging wat betreft gezondheidsinnovatieve oplossingen, zoals domotica willen we de zorg
eﬃciënter organiseren.

We willen de levenskwaliteit van de inwoners bevorderen door

Openbare diensten – We stimuleren samenwerking van

grens en gemeenschappelijke territoriale strategieën initiëren.

samenwerking van autoriteiten en hulpdiensten voor wat betreft

het verminderen van belemmeringen die samenhangen met de
Arbeidsmarkt – Door ontgroening en vergrijzing proﬁteert de

openbare diensten op het gebied van openbare veiligheid,
risicobeheersing en crisisbestrijding.

regio onvoldoende van economische groei. De grensover-

Mobiliteit – Collectief openbaar vervoer moet de milieubelasting

waardoor grenspendel moeilijk wordt. De arbeidsmarkt-

concepten voor de minder centraal gelegen delen van de regio

schrijdende arbeidsmarkt kent verschillende knelpunten

bemiddeling is onvoldoende geïntegreerd, er zijn juridische

verschillen in sociale zekerheid en belastingen, informatie over

vacatures is versnipperd en er zijn taal- en cultuurbarrières.

Hierdoor is arbeidspotentieel onvoldoende beschikbaar.

reduceren. We willen daarom investeren in innovatieve vervoersen de verbinding tussen stad en platteland verbeteren. Goede

verbindingen, een heldere ticketing en tariefstelling, afstemming

van routes en optimalisatie van reisinformatie moeten bewoners
stimuleren om voor het openbaar vervoer te kiezen.

Gezondheid en welzijn – Op het gebied van gezondheid en

Toerisme – Kansen liggen in de attractiviteit van de regio: natuur,

van gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen onder druk staat.

Door verbindingen te leggen met creatieve en innovatieve

welzijn merken we dat de toegankelijkheid en ﬁnancierbaarheid

Thema’s als vergrijzing, preventie, patiëntmobiliteit en zorg-

aanbod zijn aanknopingspunten voor de ontwikkeling van

publieke dienstverlening op grensoverschrijdend niveau. In de

Euregio is een tekort aan medisch en paramedisch personeel.
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cultuur, erfgoed en toerisme dragen bij aan de levenskwaliteit.
sectoren kunnen we het natuurlijk en cultureel erfgoed beter
ontsluiten.

Voorbeelden van activiteiten en projecten:

• Acties inzake veiligheid, samenwerking tussen politie, justitie

en hulpdiensten, samenwerking en uitwisseling van informatie
bij rampen en ernstige ongevallen in aangrenzende regio’s, en
een gemeenschappelijke aanpak van grensoverschrijdende
criminaliteit door politie en justitie

• Het bevorderen van toerisme als economische factor

• Het ontwikkelen van grensoverschrijdende opleidings- en

beroepsmogelijkheden ter stimulering van duurzaam toerisme

• Het bevorderen van nieuwe of alternatieve vervoersmogelijkheden

• Het coördineren van gezondheidsdiensten in grensover-

schrijdende gebieden en het onderbrengen van die diensten in
netwerken

• Het steunen van de mobiliteit van patiënten en medisch
personeel in de grensoverschrijdende gebieden

• Het ondersteunen van initiatieven zoals adviesdiensten voor
inwoners, werknemers en werkgevers met betrekking tot
grensgebonden vraagstukken

• Het bevorderen van maatschappelijke projecten, inwonerbijeenkomsten en interculturele uitwisselingen

• Het grensoverschrijdend afstemmen en erkennen van
competenties van onder andere nieuwe beroepen

• Het ontwikkelen van innovatieve projecten voor de

bescherming, de valorisatie en de exploitatie van cultureel,

toeristisch, industrieel, natuurlijk en landschappelijk erfgoed

• Het versterken van de kwaliteit van het culturele aanbod door
gezamenlijke programmeringen die de regio een inter-

nationale uitstraling geven

Cohesie

Cohesie in de Euregio kan alleen worden

bereikt door ontmoetingen tussen de inwoners.
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Wie kan projecten indienen?
Het programma moet uiteraard in de eerste plaats ten goede

komen aan de inwoners van de Euregio Maas-Rijn. Toch is het
onmogelijk dat de inwoners allemaal individuele projecten en

ideeën indienen. Daarom is gekozen voor organisaties die ten
dienste staan aan de burgers in de regio. Denk aan:
• Regionale en lokale overheden

• Economische en sociale partners, bijvoorbeeld werkgeversen werknemersverenigingen

• Ondernemers, in het bijzonder het MKB/KMO

• Scholen, hogescholen, universiteiten en overige opleidingsinstellingen

• Ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen
• Intermediairs en ontwikkelingsmaatschappijen

• Organisaties op het gebied van natuur en milieu, toerisme,
cultuur en maatschappelijk werk

Motor

De inwoners zijn de motor van

het Europese integratieproces.
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Waar moeten projecten
aan voldoen?
Projecten moeten bijdragen aan het behalen van de doel-

stellingen van het programma: De ontwikkeling van een samenhangende grensoverschrijdende regio waarbij de economische
en maatschappelijke potentie ten volle benut wordt. Hiervoor

zijn zogenaamde outputindicatoren gedeﬁnieerd die aangeven
wat het programma wil bereiken. Projecten leveren een

maximale bijdrage aan deze indicatoren. Belangrijk is dat de

grensoverschrijdende samenwerking door het project wordt
bevorderd.

Daarnaast spelen nog zgn. horizontale doelstellingen en
principes waar projecten aan moeten voldoen:

• Er is sprake van duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat er
aandacht is voor: milieubescherming, eﬃciënt gebruik van
hulpbronnen, matiging van en aanpassing aan klimaatverandering, rampbestendigheid, risicopreventie en
risicobeheer

• Projecten moeten voldoen aan de wettelijke regelingen van de
deelnemende lidstaten

• Projecten bieden gelijke kansen aan mannen en vrouwen.

Ze zijn toegankelijk voor gehandicapten en er is sprake van
non discriminatie

Procedure
Een ‘oproep voor projectvoorstellen’ geeft aan wanneer projectvoorstellen kunnen worden ingediend en aan welke speciﬁeke
voorwaarden deze moeten voldoen.

We adviseren u eerst een projectschets in te dienen, een soort

samenvatting of opzet voor het project. De programmapartners
beoordelen die dan.

Hun feedback helpt u om vervolgens de volledige aanvraag op te

stellen en in te dienen. Uiteindelijk beslist het Comité van Toezicht
over de aanvraag. Wordt deze goedgekeurd, dan ontvangt u een
beschikking voor de start van het project waarin de gevraagde
Europese ﬁnanciering is geregeld.

Wij streven ernaar dat deze hele procedure maximaal 6 maanden
in beslag neemt. Voor nadere details en de data van de oproepen

kunt u contact opnemen met de Regionale Antennes in uw regio
en u kunt hiervoor de website raadplegen.
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Organisatie en beheer
De partners van het Interreg V-A EMR Programma hebben

Gemeenschappelijk Secretariaat, gevestigd in Eupen, dat zich

afgesproken dat de Provincie Limburg het beheer van het

vooral bezighoudt met de projecten en niet te vergeten de

blijven uiteraard wel nauw betrokken bij de uitvoering, onder

werkers van al deze organen werken nauw samen met de

programma (Management Autoriteit) op zich neemt. De partners
andere door hun deelname aan het ‘Comité van Toezicht’ dat

toeziet op dit beheer en de uitvoering van het programma. Ook
de Europese Commissie en de Stichting Euregio Maas-Rijn
maken deel uit van dit comité.

Voor het beheer van het programma is door de provincie
Limburg een aparte structuur opgezet. De Management

Autoriteit, verantwoordelijk voor dit beheer, vormt onderdeel

van de provincie. Dat geldt ook voor de Certiﬁcerings Autoriteit
die de betalingen regelt. Zij worden ondersteund door een
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ﬁnanciële controle hierop (eerste lijns controle). De mede-

Regionale Antennes en overige regionale contactpunten. Dit zijn
vertegenwoordigers in de regio’s binnen het gebied die als

eerste aanspreekpunt gelden voor de projectaanvragers en
-uitvoerders.

Contactgegevens
Management Autoriteit

Regionale Antennes

Andere regionale contactpunten

p/a Provincie Limburg

Nederland – Provincie Limburg

Duitsland – Rheinland-Pfalz

Interreg V-A EMR
Postadres:

Pascale Lutgens

Dieter Müller

NL 6202 MA Maastricht

ppjw.lutgens@prvlimburg.nl

dieter.mueller@add.rlp.de

Postbus 5700
Bezoekadres:

Limburglaan 10

Tel: +31 (0)6 55 29 26 94
België – Provincie Luik

Tel: +49 (0)651 94 94 203

België – Provincie Vlaams-Brabant

6229 GA Maastricht

Axel Noël

Peter Dhondt

interregemr@prvlimburg.nl

axel.noel@liege-euregio.eu

Peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be

Tel: +31 (0)6 256 824 82

Gemeenschappelijk Secretariaat

Interreg V-A EMR

Tel: +32 (0)42 37 91 91
Cristina Jors

Tel: +32 (0)4 237 91 93

Tel: +32 (0)16 26 72 19

Nederland – Provincie Noord-Brabant

cristina.jors@liege-euregio.eu

Mathieu Oor

Gospertstraße 42

België – Provincie Limburg

moor@brabant.nl

Tel: +32 (0)87 78 96 40

Tel: +32 (0)11 23 74 16

Website:

België – Duitstalige Gemeenschap

p/a Stichting Euregio Maas-Rijn
B 4700 Eupen

interregemr@prvlimburg.nl

www.interregemr.eu

Frederik Loy

frederik.loy@limburg.be
Céline Marchal

Tel: +32 (0)87 59 63 14

celine.marchal@dgov.be

Duitsland – Region Aachen
Björn Zierstedt

Tel: +49 (0)241 96 31 945
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Fax: +49 (0)241 96 31 959

zierstedt@regionaachen.de

Tel: +31 (0)6 52 79 40 72
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Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Unie investeert in uw toekomst.
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