PERSBERICHT
DATUM; 28 JUNI
THEMA: Kick off programma

Interreg V programma voor de Euregio Maas Rijn
effectief van start
met de goedkeuring van de eerste projecten

Op 28 juni jl. kwam het Comité van Toezicht van het Interreg V programma Euregio Maas Rijn op
het kasteel van Harzé bijeen voor de effectieve start van dit Europees Samenwerkingsprogramma.
Deze start werd mogelijk gemaakt doordat inmiddels alle betrokken regio’s en lidstaten de officiële
Samenwerkingsovereenkomst voor dit programma hebben getekend. Een afschrift hiervan is in de
bijlage opgenomen.
Echter, niet alleen bleef het bij intenties: concrete acties in de vorm van eerste projecten werden
voorgelegd. Het Comité keurde een Europese bijdrage voor 13 projecten goed. Deze projecten
leveren in de komende jaren een belangrijke impuls aan de grensoverschrijdende samenwerking
in de regio. In totaal is hier een bedrag mee gemoeid van ruim 47 mln. Euro waarvan bijna 24 mln.
wordt betaald uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Het betreft hier projecten op het gebied van innovatie, versterking concurrentiepositie van het
MKB in de regio, sociale inclusie en opleiding evenals territoriale samenwerking. Een overzicht van
de goedgekeurde projecten vindt u in bijlage.
Er is dus een goede start van het Interreg V EMR programma gemaakt. Het programma biedt
echter veel meer mogelijkheden voor concrete grensoverschrijdende acties en projecten!
Geïnteresseerde partijen in de regio worden dan ook opgeroepen hieraan mee invulling te geven
en de kans geboden samen met partners uit (een) andere regio(s) passende projecten te initiëren.
Met het oog hierop heeft het Comité van Toezicht besloten dat de eerstvolgende gelegenheid om
e
projecten in te dienen (2 oproep) begint op 15 augustus 2016 en eindigt op 3 oktober 16.00 uur.
Meer informatie hierover verschijnt binnenkort op onze website
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