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12 goedgekeurde projecten Interreg V-A Euregio Maas-Rijn

Op 2 februari 2017 heeft het Comité van Toezicht van het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn
(EMR) programma tijdens haar bijeenkomst in Maastricht 12 projecten goedgekeurd. In
totaal is hiermee een bedrag van € 19,8 miljoen aan middelen uit het Europese Fonds
Regionale Ontwikkeling (EFRO) gemoeid. Van de in totaal 15 aanvragen werden er 12
goedgekeurd, 1 afgewezen en voor 2 aanvragen geldt dat een besluit hierover in de
volgende vergadering (april 2017) zal worden genomen.
Interreg V-A EMR 2014-2020 werkt knelpunten en praktische barrières weg om het potentieel van
(en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken. Interreg V-A EMR financiert grensoverschrijdende
projecten met gelden uit EFRO en vanuit de regio’s zelf. De 12 goedgekeurde projecten zijn redelijk
verdeeld over de verschillende prioriteiten van het programma, innovatie, economie, sociale
inclusie en opleiding, territoriale ontwikkeling.
Het meeste geld gaat naar de projectaanvragen onder prioriteit 4: territoriale ontwikkeling, waar
voor 4 projecten bijna € 6,3 miljoen beschikbaar is gesteld. Dan volgen prioriteit 3: sociale inclusie
en opleiding, met bijna € 6 miljoen voor eveneens 4 projecten, prioriteit 1: innovatie 2020, met €
5,3 miljoen voor 3 projecten en prioriteit 2: economie 2020, met bijna € 2,1 miljoen voor 1 project.
Rekening houdend met de eerder goedgekeurde projecten is nu in totaal ruim € 45 miljoen
Europese subsidie voor de Euregio Maas-Rijn in de vorm van projecten vastgelegd. Daarmee is het
programma goed op weg. Voor de komende jaren is nog € 50 miljoen aan Europese subsidie
vanuit Interreg beschikbaar.

Noot voor de redactie:
Een overzicht van de goedgekeurde projecten is bijgevoegd. Voor meer informatie over dit
persbericht kunt u contact opnemen met het kantoor van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn,
Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Marlie Dix (communicatie), mphj.dix@prvlimburg.nl.
Telefonisch bereikbaar op +31 6 51113034.
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