
 

 

 

 

Jaarverslag 2016 
Publiekssamenvatting 

 

  



  

Managementautoriteit Interreg V-A Euregio Maas-Rijn  2|22 

Jaarverslag 2016 - publiekssamenvatting  

 

Inhoudsopgave 

 

 

Hoofdstuk 1. Inleiding ............................................................................................. 3 

 

Hoofdstuk 2. Context en doelstellingen van het programma ............................. 5 

 

Hoofdstuk 3. Nieuwe structuur .............................................................................. 9 

 

Hoofdstuk 4. Organisatie ...................................................................................... 12 

 

Hoofdstuk 5. Communicatie ................................................................................. 16 

 

Hoofdstuk 6. Feiten en cijfers ............................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Managementautoriteit Interreg V-A Euregio Maas-Rijn  3|22 

Jaarverslag 2016 - publiekssamenvatting  

 

 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

De samenwerking in het gebied van het Interreg Euregio Maas-Rijn programma heeft een lange 

historie. Deze Euregio was één van de eerste grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden in 

Europa. Het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn (Interreg V-A EMR) bouwt voort op deze 

ervaringen uit het verleden. Een programma met een dergelijke rijke historie en ruime ervaring 

schept verplichtingen. En hoge verwachtingen.  

 

Vastleggen  

Het jaar 2016 is voor het Interreg-programma vooral een jaar geworden waarin verworvenheden 

werden geborgd, een jaar van “vastleggen”. Een jaar waarin eerdere ontwikkelingen werden 

neergelegd in aangepaste procedures. De voorgaande jaren, 2014 en 2015, stonden veel meer in het 

teken van de uitbouw van de structuur en de opzet van het programma. In 2016 is hier op voort-

geborduurd en zijn belangrijke stappen gezet om de programmastructuur te borgen en inhoudelijk 

verder in te vullen.  

 

De trage start van het programma in 2016, grotendeels veroorzaakt door verschillende opvattingen 

en verwachtingen van de programmapartners en door een nieuwe structuur waaraan de partners 

en de nieuwe organen nog moesten wennen, hebben ertoe geleid dat kanttekeningen zijn gezet bij 

de voortgang. De programmapartners onderkennen dit maar zijn er echter van overtuigd dat nu de 

beginfase achter de rug is, in 2017 de hoge verwachtingen waar gemaakt kunnen worden. Met het 

inrichten van de structuur en het scheppen van de randvoorwaarden is het fundament nu gelegd 

voor de komende jaren.   

 

Van start 

In het jaar 2016 werd de in 2015 gestarte eerste projectoproep afgerond. Bovendien leverde de 

tweede projectoproep waardevolle projecten voor het programma op en werd een speciale oproep 
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voor projecten voor vluchtelingen in het programmagebied uitgewerkt. Eind 2016 was dan ook al 

bijna 50% van de programmamiddelen gecommitteerd. 

 

Verslag 

Het jaarverslag over 2016 is lijviger dan voorheen. Dit omdat meer informatie verstrekt dient te 

worden over de stand van zaken en eerste resultaten. Ook wordt teruggekeken op de uitvoering tot 

nu toe en worden de resultaten van een eerste evaluatie kort geschetst.  

 

Wij hopen dat deze publiekssamenvatting van het jaarverslag de lezer een goed beeld geeft van 

hetgeen er reeds gerealiseerd is en hetgeen nog te gebeuren staat rond het programma.    
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Hoofdstuk 2. Context en doelstellingen van het programma 

 

Territoir 

Het gebied van het Interreg V-A EMR programma omvat een groot aantal regio’s in Duitsland, 

Nederland en België zoals op onderstaande kaart aangegeven.  

 

                           

 

In totaal wonen hier ca. 4 miljoen inwoners die vaak dagelijks te maken hebben met de grens. Door 

grensoverschrijdend samen te werken ontstaan in dit gebied en voor haar bewoners nieuwe 

mogelijkheden en kansen. Op verschillende fronten. 

 

Ambitie 

Het programmagebied deelt een gemeenschappelijke historische en culturele basis en vormt een 

boeiende combinatie van stedelijk, industrieel en landelijk gebied. Daarmee is het 

programmagebied een uitnodigend vestigingsgebied voor mensen én bedrijven. 

Grensoverschrijdende samenwerking versterkt deze pluspunten, omdat zo de meerwaarde en 

unieke extra’s van elke regio meegenomen kunnen worden in de propositie van het 
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programmagebied als geheel. Elkaars sterke punten kunnen benutten levert over de hele linie 

sterkere partners en sterkere partnerregio’s op. 

Het gebied van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma 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. 

 

Door de aanwezigheid van universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen, vooraanstaande 

onderzoeksinstituten én een breed scala aan relevante economische sectoren heeft het 

programmagebied de potentie om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende kennisregio 

in Europa, en daarbuiten. 

Een sterke logistieke infrastructuur doorheen de regio’s maakt het programmagebied als 

vestigingslocatie extra aantrekkelijk.  

 

 

 

 

 

Aanpak  

De partners van het Interreg V-A EMR programma willen zich daartoe gezamenlijk profileren, ook 

ten opzichte van de grote internationale conglomeraten en ten opzichte van andere succesvolle 

regionale samenwerkingen. De ontwikkeling van grensregio’s kent echter nog steeds haar eigen en 

bijzondere belemmeringen.  

 

Het proces van grensoverschrijdende samenwerking vraagt daarom om een actieve bijdrage van 

vele partners en een continue dynamische voortzetting van het proces. Het Interreg-programma 
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kent een duidelijke focus op een aantal terreinen waarin de Euregio als geheel haar kracht kan 

tonen. Op basis van deze focus en deze investeringsprioriteiten versterken de partners van het 

Interreg V-A EMR programma de economische structuur in het programmagebied in lijn met de 

EU2020-strategie.  

Op basis van die prioriteiten investeren we in slimme, duurzame en inclusieve groei in het 

programmagebied. We benutten hiervoor de sterke punten van het programmagebied en zetten 

relevante initiatieven uit de vorige programmeringsperiode voort.  

 

Prioritaire as 1: Innovatie2020 :  Versterking van onderzoek, Technologische 

       ontwikkeling en innovatie   

Om verder te groeien als top-technologische regio zoeken we de verbinding met Leuven en Zuidoost Brabant. 

Innovatieve ontwikkelingen op het terrein van chemie, automotive, food-, bio- en lifesciences, cleantech, Ict en Smart 

Services, medische technologie logistiek, elektrotechniek en materialen. Het MKB/KMO moet daarbij meer gaan 

profiteren van instellingen en het grootbedrijf. 

 

Prioritaire as 2: Economie 2020 :  Verbetering van het concurrentievermogen 

van het MKB/KBO 

MKB en KMO meer involveren in de ontwikkelingen in het programmagebied; ondernemers daarin ondersteunen en 

ook de euregio actief promoten als aantrekkelijke. Daarnaast is duurzaamheid binnen KMO en MKB een thema. 

 

Prioritaire as 3: Sociale Inclusie en opleiding  

Participatie mogelijk maken voor eenieder in het programmagebied, en daartoe onderwijs en scholing als belangrijke 

instrumenten inzetten, ook grensoverschrijdend.  

 

Prioritaire as 4: Territoriale ontwikkeling     

De strijd om minder blokkades in het grensoverschrijdend verkeer blijft relevant; op de arbeidsmarkt, op het gebied 

van gezondheidszorg, ten aanzien van mobiliteit of ten aanzien van de samenwerking in openbare diensten en het 

toerisme in het programmagebied.  
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Resultaten  

Het vorige Interreg IV-A Euregio Maas-Rijn programma leverde 450 banen op. 2.800 bedrijven waren 

direct of indirect betrokken bij projecten. Gelet op het feit dat het huidige programma zich nog 

sterker op de economische aspecten concentreert, is de verwachting dat via het programma nog 

meer banen worden gecreëerd en bedrijven worden betrokken. Verwezen wordt naar de 

outputindicatoren die later (Hoofdstuk 6) aan de orde komen. 
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Hoofdstuk 3. Nieuwe structuur  

 

Beheer  

In het huidige Interreg EMR-programma hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan ten 

opzichte van de structuur van eerdere programma’s. Na de goedkeuring van het Interreg V-A EMR 

programma op 9 december 2015 kon de organisatie van het programma ingevuld worden. De 

partners van het Interreg V–A Euregio Maas-Rijn programma hebben daarbij afgesproken dat de 

Provincie Limburg het beheer van het programma (Managementautoriteit) op zich neemt.  

 

De partners blijven uiteraard wel nauw betrokken bij de uitvoering, onder andere door hun 

deelname aan het Comité van Toezicht dat toeziet op dit beheer en de uitvoering van het 

programma. Dit comité werd tijdens haar eerste vergadering op 4 maart 2016 geïnstalleerd. Ook de 

Europese Commissie en de Stichting Euregio Maas-Rijn maken deel uit van dit comité. 

  

  

Nieuwe structuur 

Voor het beheer van het programma is door de provincie Limburg (NL) een aparte structuur 

opgezet. De Managementautoriteit, verantwoordelijk voor dit beheer, vormt onderdeel van de 

provincie. Dat geldt ook voor de Certificeringsautoriteit die de betalingen regelt. Zij worden 

ondersteund door een Gemeenschappelijk Secretariaat,  gevestigd in Eupen, dat zich vooral 

bezighoudt met de diverse projecten. De financiële controle van deze projecten (First Level Control) 

wordt ook uitgevoerd vanuit Eupen.    

 

De medewerkers van al deze organen werken nauw samen met de 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.    
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Projecten  

De verschillende projecten geven vorm en inhoud aan het programma en zorgen voor het bereiken 

van de programmadoelstellingen 

 

Indiening 

Projecten kunnen ingediend worden door alle organisaties (bijv. instituten, ondernemingen, 

onderwijsinstellingen) gevestigd in het programmagebied. De projecten moeten daarbij wel aan 

bepaalde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor mogelijke Europese steun vanuit het 

programma (EFRO).  

 

Voorwaarden  

Deze voorwaarden, zoals bv het feit dat partners binnen een project uit minimaal 2 lidstaten 

afkomstig moeten zijn, zijn opgenomen in het programma en uitgewerkt in juridische regelingen die 

door de Managementautoriteit (MA) worden gepubliceerd.  

 

 

 

“Call” 

Projecten kunnen enkel worden ingediend als daartoe een “call” of oproep wordt ingesteld door het 

Comité van Toezicht. Het Comité kan bepaalde eisen stellen aan iedere call. In 2016 zijn 2 calls 

gelanceerd, call 1 en call 2.  Alle projecten van call 1 zijn nog in 2016 door het Comité van Toezicht 

geselecteerd; voor call 2, die ook in 2016 sloot, vond de selectie begin 2017 plaats.  

 

In 2016 zijn in totaal 30 projectvoorstellen ingediend. Het aangevraagde totale budget bedroeg 98 

miljoen euro, waarvan bijna 49 miljoen EFRO-gelden.  
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Toekenning 

Nadat het Comité van Toezicht positief heeft besloten over een projectaanvraag wordt op grond van 

de regeling door de Managementautoriteit (MA) een beschikking afgegeven aan de projectindieners. 

In deze beschikking worden alle voorwaarden voor de uitvoering van het project en de te 

verstrekken subsidie vermeld.  
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Hoofdstuk 4. Organisatie   

 

In 2016 zijn ook de noodzakelijke randvoorwaarden en  criteria voor de uitvoering van het 

programma en de eerste projecten goedgekeurd. 

 

De organisatie van het programma heeft in 2016 zijn definitieve vorm gekregen. Het Comité van 

Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de programmapartners, de Europese Commissie en 

de Stichting EMR is geïnstalleerd op 4 maart 2016. Ook het beheers- en controlesysteem van het 

programma heeft verder vorm gekregen. Naar verwachting wordt dit in 2017 goedgekeurd.  

 

Het organigram ziet er als volgt  uit: 

                          

 

Hoewel de organisatiestructuur vastgelegd is, konden in 2016 nog niet alle functies ingevuld 

worden. Het ontbreken van geschikte kandidaten en de druk die er lag om capaciteit te leveren voor 

de afsluiting van het voorgaande Interreg IV-programma zijn daarvoor de belangrijkste oorzaken.  

Dit deed zich met name voor bij het Gemeenschappelijk Secretariaat. Inmiddels zijn maatregelen 

genomen om dit knelpunt op te lossen. Het beheer van het programma is door deze onderbezetting 

nooit in gevaar geweest. 
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Processen  

Naast de organisatiestructuur zijn in 2016 ook alle belangrijke processen en  

condities voor projectaanvragers vastgesteld. Zo zijn de financiële randvoorwaarden voor projecten 

vastgelegd in de Kostencatalogus en Factsheets die in 2016 zijn goedgekeurd. Tevens heeft het 

Comité van Toezicht de procedures voor indiening (de calls), de systematiek en procedures voor de 

beoordeling van projectvoorstellen goedgekeurd. Tenslotte zijn een aantal belangrijke hulpmiddelen 

voor de projectindieners (zoals een model samenwerkingsovereenkomst) ontwikkeld. Voor het 

indienen van projectvoorstellen en de afhandeling hiervan is door de MA ook een juridische regeling 

ontwikkeld. 

 

 

 

Projectstructuur 

Niet alleen de (beheers)structuur is belangrijk voor het succes van het programma, ook de 

mogelijkheden tot het indienen en uitvoeren van projecten op basis van dat programma.  

Ook op dat vlak zijn in 2016 belangrijke stappen gezet. 

 

Technische Bijstand  

In de eerste plaats geldt dat voor de Technische Bijstand, het financieel kader om het programma te 

beheren en uit te voeren. Technische Bijstand bestaat uit zes projectvoorstellen, één voor de 

centrale activiteiten onder leiding van de MA en daarnaast vijf afzonderlijke projecten voor de vijf 

regionale antennes in Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap, de regio Aken, Nederlands-Limburg en 

Belgisch-Limburg. Op 21 maart 2016 heeft het Comité van Toezicht deze projectvoorstellen 

goedgekeurd en inmiddels zijn alle betrokken organisaties met hun activiteiten gestart. 
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Projectselectie 

In 2016 is ook gestart met de invulling van het programma zelf. Het Comité van Toezicht heeft op 21 

maart 2016 de procedure en criteria voor de beoordeling van projecten voor de eerste call 

vastgesteld.  

Vervolgens heeft het Comité in haar vergadering van 28 juni en 26 september 13 projectvoorstellen 

goedgekeurd. Hiermee was een bedrag van 24 miljoen Euro van het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) gemoeid met een totale projectomvang van 47 miljoen Euro.  

(Vanwege het feit dat voor een aantal van de goedgekeurde projectvoorstellen nog technische 

documenten moesten worden nageleverd, konden in 2016 slechts 5 beschikkingen voor de 

goedgekeurde projecten worden afgegeven.) 

 

Op 28 juni 2016 heeft het Comité eveneens de procedure en condities voor de tweede call 

vastgesteld. Voor deze call konden tot en met 3 oktober voorstellen worden ingediend. In totaal 

werden voor de sluitingsdatum 17 projecten ingediend met een totaalbedrag van 51 miljoen Euro 

waarvan ruim 25 miljoen EFRO 
1
.   

Geen van de goedgekeurde projectvoorstellen heeft in 2016 kosten ingediend. De verwachting is dat 

dit pas vanaf medio 2017 het geval zal zijn. 

 

Evaluatie  

In 2016 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van het programma. Het evaluatieplan, dat 

alle uit te voeren (deel)evaluaties beschrijft, was eind 2016 klaar maar kon pas in 2017 goedgekeurd 

worden door het Comité van Toezicht. In 2016 is eveneens een expertview voorbereid die in 2017 

kon worden uitgevoerd. Zowel het plan als de expertview bieden een goede basis voor een 

effectieve evaluatie en monitoring van het programma. 

 

 

                                                        
1 De besluitvorming hierover vond plaats in de vergadering van het Comité van Toezicht van 2 februari 2017 waarbij 12 

projecten werden goedgekeurd. 
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Resultaten  

Voor het programma zijn per prioriteit specifieke indicatoren opgenomen die een indruk moeten 

geven van de (te bereiken) resultaten van het programma.  

De reeds in 2016 goedgekeurde projecten geven ook een eerste indruk van de verwezenlijking van 

de te bereiken indicatoren die voor deze projecten gelden 

In zijn algemeenheid dragen de projecten in voldoende mate bij aan de te bereiken indicatoren. 

Gemiddeld ligt de streefwaarde van de projecten boven het aandeel (25%) dat zij hebben in de totale 

beschikbare (EFRO)middelen.  

In het hoofdstuk 6 (“Feiten en cijfers”) wordt hier nader op ingegaan.  

 

Een nadere analyse (die overigens ook ondersteund wordt vanuit de expertviews) leert dat een 

aantal aspecten zoals het bevorderen van duurzame productie en het betrekken van het MKB, 

achterblijven bij de streefwaarden. Hier zal dan ook extra aandacht aan besteed worden in 2017. 
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Hoofdstuk 5. Communicatie 

 

In 2016 is de basis gelegd voor de PR & communicatie van het programma. Naast 

communicatiemiddelen zijn daarbij de communicatieplannen opgesteld en heeft het eerste grote 

jaarevent plaatsgevonden. 

 

Voor het programma is gekozen voor een eigen lay-out en logo afgestemd op de Europese eisen en 

wensen. Van belang daarbij is dat het programma en de programmadocumenten herkenbaar zijn bij 

zowel het publiek als de gebruikers.  

 

Middelen  

Teneinde het publiek goed te informeren over het programma is begin 2016 een publieksversie van 

het programma gemaakt die ruim verspreid is. In aansluiting daarop zijn verschillende documenten 

opgesteld en verspreid zoals het uitgebreide programmadocument, de kostencatalogus en 

factsheets en het handboek voor de projectuitvoerders. Al deze documenten worden in drie talen 

(Nederlands, Duits en Frans) opgesteld en verspreid om zodoende een beter bereik binnen de regio 

mogelijk te maken.  

In 2016 is nog gebruik gemaakt van de oude website van het Interreg IV-programma welke 

aangepast is voor Interreg V. In 2017 wordt de nieuwe website gelanceerd (juni 2017). 

 

Strategie  

Op 28 juni 2016 heeft het Comité van Toezicht de communicatiestrategie voor het programma voor 

de periode 2014-2020 goedgekeurd. In deze strategie zijn de instrumenten en de doelgroepen 

verder uitgewerkt. De eerste jaren ligt het accent op informatievoorziening voor potentiële 

projectindieners omtrent de mogelijkheden van het programma.   

 

Na 2018 - als de eerste resultaten van de projecten bekend zijn en een groot deel van de middelen is 

gecommitteerd - verschuift het accent naar informatievoorziening aan het brede publiek over de 

bereikte resultaten en de effecten van het programma. De bijeenkomst op 28 juni is eveneens 

aangegrepen als kick-off van het programma, waaraan ook de nodige publiciteit gegeven is. 

 

Het communicatieplan voor 2016 is formeel in de vergadering van het Comité van Toezicht van 26 

september goedgekeurd. Het plan voor 2017 is begin 2017 goedgekeurd. 

 

Event  

Een belangrijke gebeurtenis voor het programma was het jaarevent dat op 24 november 2016 in 

Maastricht plaatsvond. Dit event stond in het teken van de afsluiting van Interreg IV en de start van 

Interreg V en werd door beide MA’s van deze programma’s georganiseerd. Naast informatie over de 

resultaten van Interreg IV en de hoofdlijnen van Interreg V stond het event in het teken van 

praktische kennis en uitwisseling van ervaringen van een aantal toonaangevende projecten.  
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De bijna 200 aanwezigen hebben via workshops en plenaire sessies een goed beeld gekregen van de 

Interreg-programma’s en ruim de tijd en gelegenheid gehad voor het leggen van 

(grensoverschrijdende) contacten. De feedback van de deelnemers was overwegend positief.      
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Hoofdstuk 6. Feiten en cijfers 

 

Organisatie en communicatie 

 

• Aantal vergaderingen van het Comité van Toezicht: 4 

• Aantal vergaderingen van de Technische Werkgroep: 6 

• Aantal vergaderingen van de GO/NO GO-meetings: 3 

• Aantal deelnemers jaarevent: ca. 200 

• Oplage publieksversie programma: 3 x 750 

• Aantal bezoekers website: ca. ?? (geen opvolging wegens opbouw nieuwe website) 

 

 

Aantal projecten  

 

Prioriteit Aantal 

projecten 

Totale 

budget 

EFRO 

bijdrage 

Cofinanciering 

en eigen 

bijdrage 

Innovatie 2020 5 € 19.845.688 €   9.922.844 €   9.922.844 

Economie 2020 3 €   9.899.617 €   4.949.808  €  4.949.809 

Soc. Inclusie en opleiding 2 €  3.570.063                                            €  1.785.032  €  1.785.031 

Territoriale ontwikkeling 3 € 11.939.881  €  5.969.941  €  5.969.940 

Technische bijstand 6 € 16.219.913  €  5.759.990 € 10.459.923 

Totaal 19 € 61.475.162 € 28.387.615 € 33.087.547 

 

 

Indicatoren 

 

De inhoudelijke voortgang van het programma wordt gemeten aan de hand van resultaat- en 

outputindicatoren. Op dit moment is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de 

resultaatindicatoren omdat de statistische gegevens op dit moment nog niet beschikbaar zijn.   

 

Verder zijn aan de resultaat- en outputindicatoren doelwaarden verbonden die betrekking hebben 

tot het jaar 2023. In het geval dat de doelen niet behaald worden, kan (een deel van) het 

programmabudget door de Europese Commissie worden ingehouden. De outputindicatoren roepen 

echter wel vraagtekens op aangezien veel doelwaarden al op dit moment bereikt zijn.        
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1. Prioriteit Innovatie 2020 

 

 

code indicator Doelwaarde Projecten call 1 

Co01 ondersteunde bedrijven 250 546 

Co02 gesubsidieerde bedrijven 80 106 

Co04 niet financieel gesteunde bedrijven 170 514 

Co05 Private cofinanciering 6 mln 5 mln 

Co26 Samenwerkende bedrijven met kennisinstellingen 25 120 

Co27 Private cofinanciering innovatieprojecten 5,625 mln 6,25 mln 

Co28 Ondersteunde marktintroducties 30 209 

Co29 Ondersteunde innovaties in bedrijven 30 0 

Co41 Bedrijven met grensoverschrijdende initiatieven 25 146 

Co42 Kennisinstellingen met grensoverschrijdende initiatieven 20 51 

PS11 Innovatiesamenwerking tussen bedrijven 40 25 

PS19 Innovatiesamenwerking tussen bedrijven en 

kennisinstellingen 

20 67 

 

 

2. Prioriteit Economie 2020 
 

code indicator Doelwaarde Projecten call 1 

Co01 ondersteunde bedrijven 750 200 

Co02 gesubsidieerde bedrijven 250 40 

Co04 niet financieel gesteunde bedrijven 500 160 

Co05 ondersteunde nieuwe bedrijven 50 15 

Co08 Werkgelegenheidsgroei in ondersteunde ondernemingen 100 0 

PS11 Activiteiten om ondernemerschap te promoten 150 55 

PS12 Ontwikkelde bedrijfsplannen 10 27 

PS13 Aantal ondersteunde MKB ondernemingen 990 200 

PS14 Aantal gesubsidieerde MKB ondernemingen 245 40 

PS15 Werkgelegenheidsgroei in ondersteunden MKB’ers. 99 0 

PS16 Aantal projecten voor efficiënte hulpbronnen bij bedrijven 3 0 

PS17 Aantal projecten voor energie onafhankelijkheid bij 

bedrijven 

3 0 
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3. Prioriteit sociale inclusie en opleiding 
 

 

code indicator Doelwaarde Projecten call 1 

CO44 Deelnemers aan lokale arbeidsmarkt en 

opleidingsinitiatieven 

300 34 

CO45 Deelnemers aan grensoverschrijdende soc. inclusie 

projecten 

300 6240 

CO46 Deelnemers aan gezamenlijke opleidingen 150 0 

PS119 Projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen 5 15 

PS120 Gebruikers van grensoverschrijdende sociale voorzieningen 1000 6000 

PS121 Projecten die de koppeling tussen educatie en opleiding 

bevorderen 

3 30 

PS122 Deelnemende organisaties aan grensoverschrijdende 

arbeidsmarkt initiatieven 

10 87 

 

 

 

4. Prioriteit Territoriale ontwikkeling 
 

code indicator Doelwaarde Projecten call 1 

CO09 Groei bezoekers aan locaties voor duurzaam toerisme 2500 0 

CO36 Aantal mensen dat betere gezondheidszorg ontvangt  800.000 860.000 

CO43 Deelnemers aan  grensoverschrijdende 

mobiliteitsinitiatieven 

50 112 

PS111 Projecten gericht op een evenwichtige arbeidsmarkt 2 0 

P112 Projecten gericht op grensoverschrijdende 

gezondheidszorg 

2 46 

PS114 Projecten gericht op grensoverschrijdende veiligheid 2 1 

PS115 Projecten gericht op grensoverschrijdende 

overheidssamenwerking 

10 9 

PS116 Projecten gericht op grensoverschrijdende ontmoetingen 

van burgers 

2 7 

PS117 Projecten gericht op mobiliteit en transport 2 0 

PS118 Projecten gericht op verbetering van het cultureel aanbod 2 0 
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5. Prioriteit Technische Bijstand 
 

code indicator Doelwaarde Projecten TB 

PS123 Aantal promotie en publiciteitsactiviteiten van het 

programma 

20 2 

PS124 Aantal onderzoeken, evaluaties, e.d. voor een efficiënte 

werking van het programma 

4 0 

PS125 Bij de uitvoering betrokken arbeidsplaatsen 14 12 

PS130 Gepubliceerde jaarverslagen 6 1 
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