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Hoofdstuk 1. Inleiding 

 

De samenwerking in de Euregio Maas-Rijn 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 2017 is voor het Interreg-programma vooral een jaar geworden van aanpassingen. De 

ontwikkelingen van eerdere jaren zijn in 2016 geborgd in nieuwe procedures en processen. De 

Programmastructuur is neergezet en er is een begin gemaakt met de verdere inhoudelijke invulling.  

In 2017 bleek dat toch nog aanpassingen vereist waren op verschillende punten. Dat heeft de 

voortgang enigermate opgehouden. Toch was 2017 het jaar waarin de processen om tot uitbetaling 

te komen aan de projecten op gang gekomen zijn. Van 4 “gecontracteerde” projecten op 1 jan 2017 

naar 27 “gecontracteerde” projecten op 1 januari 2018. Tevens werd aan de vereisten voldaan om 

tot kostendeclaraties te kunnen overgaan.  

 

De trage start van het programma in 2016, grotendeels veroorzaakt door een nieuwe structuur 

waaraan de partners en de nieuwe organen nog moesten wennen, hebben ertoe geleid dat zeker 

ook in Brussel kanttekeningen zijn gezet bij de voortgang. In 2017 hebben we daarin enerzijds een 

verbetering aan kunnen brengen door de Administratieve Organisatie te finaliseren en daarmee 

(begin 2018) gedesigneerd te worden door de Europese Commissie. De programmapartners 

onderkennen dit maar zijn er van overtuigd dat nu de beginfase achter de rug is, in de nabije 

toekomst de hoge verwachtingen waar gemaakt kunnen worden. Op dit moment, mei 2018, zien we 

dat het proces zover is gevorderd dat nu vrijwel alle projecten in de gelegenheid zijn effectief hun 

kosten te declareren.    
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Van start 

In het jaar 2017 zijn call 2 (feb 2017) en call 2a (juni 2017) – een speciale call voor projecten voor 

vluchtelingen in het programmagebied- succesvol afgerond. Eind 2017 telde het Programma 

daarmee 27 projecten met een totaal van  € 90.240.250,- aan  gecommitteerde 

programmamiddelen.  

 

Verslag 

Wij hopen dat 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 programmagebied van het Interreg V-A EMR programma, verder aangeduid als de EMR, 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 

De Euregio deelt een gemeenschappelijke 

historische en culturele basis en vormt een 

boeiende combinatie van stedelijk, industrieel en 

landelijk gebied. Daarmee is de EMR 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 de euregio als geheel.  

Elkaars sterke punten kunnen benutten levert over de hele linie sterkere partners en sterkere 

partner-regio’s op. 

 

De EMR 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 EMR de 

potentie om zich verder te ontwikkelen tot een toonaangevende kennisregio in Europa, en 

daarbuiten. Een sterke logistieke infrastructuur doorheen de regio’s maakt de euregio als 

vestigingslocatie extra aantrekkelijk.  

 

Aanpak  

Deze EMR-partners 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.  
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Het proces van grensoverschrijdende samenwerking vraagt daarom om een actieve bijdrage van 

vele partners en een continu dynamisch voortzetting van het proces. Het Interreg programma 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 EMR-partners de 

economische structuur in de EMR in lijn met de EU2020-strategie. Op basis van die prioriteiten 

investeren we in slimme, duurzame en inclusieve groei in de EMR. We benutten hiervoor de sterke 

punten van de EMR en zetten relevante initiatieven uit de vorige programmeringsperiode voort.  

 

 

 

Prioritaire as 1: Innovatie2020 :  Versterking onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie   

Om verder te groeien als toptechnologische 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 de euregio; 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 de Euregio, en daartoe onderwijs en scholing als belangrijke 

instrumenten inzetten, ook grensoverschrijdend.  

 

Prioritaire as 4: Territorial 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 

euregionaal toerisme.  
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Hoofdstuk 3. Structuur en organisatie  

 

Beheer  

In het huidige Interreg programma voor EMR 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 programma voor de Euregio Maas-Rijn 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. In 2017 

hebben vier vergaderingen van het Comité van Toezicht plaatsgevonden.  

 

In 2017 heeft ook een eerste “High Level Meeting” plaatsgevonden. Daarin zijn alle bestuurlijk 

verantwoordelijken uitgenodigd samen te komen en de visie voor de verdere doorontwikkeling van 

het programma met elkaar te bespreken. Tijdens dit event op 16 oktober is de stand van zaken 

besproken, zijn de plannen vanuit de organisatie aangegeven en hebben de bestuurders van de 

regionale partners gesproken over de toekomstige ambities van hun regio’s binnen Interreg EMR. 

  

  

 

Nieuwe structuur 

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

Managementautoriteit, 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 

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.    
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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. 

 

In 2017 hebben een relatief groot aantal personele wisseling voorgedaan. Een senior controller bij de CA 

en een Programmamanager hebben afscheid genomen. Een adviseur communicatie, een Projectmanager 

en allround medewerker MA / JS  zijn aangetrokken.  

Daarnaast is  een projectmanager tijdelijk ingehuurd om ondersteuning te bieden bij het 

programmamanagement. Tenslotte is de MA in 2017 ook ondersteund door een stagiaire UM en 

Communicatie door een stagiaire ULiège . 

 

 

 

Projecten  

De kern van het programma Interreg V-A EMR vormen de verschillende projecten. Zij geven vorm en 

inhoud aan het programma en zij bepalen gezamenlijk het resultaat van het Interreg programma. 

Met de projecten is zeker in de communicatie actief de samenwerking gezocht in 2017.  

 

Indiening 

Deze 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 goedgekeurd te worden en in aanmerking te komen voor 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 Management Autoriteit (MA) worden gepubliceerd.  
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“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 2017 zijn 2 calls 

afgerond, call 2 en call 2a. Daarnaast is in 2017 ook call 4 ingesteld. 

 

Toekenning 

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

de regeling door de Management Autoriteit (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. Voortgang programma 

 

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

en de eerste projecten goedgekeurd. In 2017 is daaraan verder invulling gegeven door projecten te 

beschikken en in de gelegenheid te stellen hun kostendeclaraties in te gaan dienen.  

 

Organisatie  

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

Toezicht, bestaande uit vertegenwoordigers van de programmapartners, de Stichting EMR en de 

Europese Commissie is geïnstalleerd op 4 maart 2016. Ook het beheers- en controlesysteem van het 

programma heeft verder vorm gekregen. Deze is eerst net na 2017, in januari 2018 goedgekeurd.  

 

Processen 2017  

Een belangrijk thema in de loop van 2017 was de problematiek rond State Aid. Dit heeft vanuit het 

Programma veel specifieke aandacht gevraagd en ook gekregen. Op vlak van communicatie heeft de 

realisatie van de nieuwe website nieuwe mogelijkheden geboden en is actief ingezet op een andere 

koers ten aanzien van sociale media, samenwerking met projecten in de communicatie en in de 

aanpak van evenementen.  

Projectstructuur 

 

Projectselectie 

Het Comité heeft in 2017 in totaal 23 projectvoorstellen goedgekeurd. Dit betrof een aantal 

projecten uit Call 1 (9 stuks) die reeds eerder onder voorwaarden waren goedgekeurd, maar nu het 

definitief akkoord kregen.  Daarnaast werden twaalf projecten uit Call 2 en 2 projecten uit Call 2a 

goedgekeurd. Hiermee was een totaalbedrag gemoeid van ruim 90 miljoen Euro (€ 90.240.250) 

waarvan bijna 45 miljoen (€ 44.893.592) van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
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Op 20 april 2017 heeft het Comité eveneens de procedure en condities voor de vierde call 

vastgesteld. Voor deze call konden tot en met 5 maart 2018 voorstellen worden ingediend.  

Gedurende het jaar 2017 is € 728.000 aan kosten ingediend ter controle en goedkeuring. Daarvan is 

€ 200.000 beoordeeld en in 2017 ook al € 118.000 goedgekeurd.  

 

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. 

 

Resultaten  

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

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

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.  
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Hoofdstuk 5. Communicatie 
 

In 2017 is actief voortgebouwd om communicatie naar een ander niveau te tillen. Het 

communicatieplan 2017 ziet op de noodzaak van focus op het einddoel en het gebruik van een 

aantal specifieke middelen en instrumenten om dat doel te bereiken.   

 

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) ook in 2017 gebruikt als basis van informatie.  

 

 

Gerealiseerde activiteiten en acties 2017  

Invoering van de huisstijl 

Met het oog op een algemene branding voor alle Interreg-programma’s heeft Interact voor de 

nieuwe programmaperiode een gezamenlijk logo en een gezamenlijke huisstijl uitgewerkt.  

De partners van het Interreg V-A EMR-programma hebben besloten om die over te nemen. Interact 

heeft dan ook gezorgd voor een logo met de naam van het Interreg EMR-programma. Alle relevante 

documenten en publicaties zijn vormgegeven in deze huisstijl die vanaf 2017 is doorgevoerd.  

 

Afronding van tools 

De in 2016 ontwikkelde toolkit (met o.a. een publieksversie van het SP, een kostencatalogus, het 

handboek van het programma en andere relevante documenten voor potentiële aanvragers) is in 

2017 afgerond. Naast de tools zelf (bijv. relevante documenten en hulpmiddelen zoals de website, 

eMS, usb-stick) is ook aandacht besteed aan de manier waarop deze worden gebruikt. Via de nieuwe 

website wordt informatie en documentatie ontsloten voor projectpartners en regiopartners.  

In 2016 en 2017 is uitvoering gegeven aan de realisatie van deze nieuwe website. Deze is gericht op 

een veel breder publiek en veel toegankelijker dan de vorige website. Het open karakter met veel 

beeld en directe toeleiding informeert geïnteresseerden over de  mogelijkheden van subsidiëring 

vanuit het Programma, maar biedt ook een breder perspectief en geeft de ambitie en potentie van 
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het Interreg Programmagebied weer. Daarnaast is voor bezoekers aan de site direct een overzicht 

van alle projecten binnen  

Interreg V-A EMR helder op de projectenpagina waarop elk project zijn eigen beschrijving heeft en 

van waar gelinkt wordt naar het project zelf.  Medio 2017 is ook een aparte pagina aangemaakt voor 

de aanvraagprocedure om geïnteresseerden al vooraf te schetsen welk de gang van zaken is 

rondom een projectaanvraag.  

 

Voorlichtingsevenementen in de regio’s 

In 2017 hebben een aantal evenementen plaatsgevonden waarmee Interreg V-A EMR zich 

geprofileerd heeft aan een breder publiek en gericht geïnformeerd heeft over de kansen en 

mogelijkheden voor potentiele projecten binnen het kader van het Programma.  

 

Information Meeting Call1 Projects  

Op 9 februari 2017 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor projectpartners. Daarin 

zijn de huidige stand van zaken en de concrete werkwijze van het Programma voor deelnemende 

projecten toegelicht. Daarbij heeft het team per vakgebied nadere uitleg gegeven en tevens kennis 

gemaakt met de projectpartners.  

 

Technisch Seminarie  

Op 24 februari 2017 vond een technisch seminarie plaats ter lancering van call 4 in ValBenoit in Luik 

in aanwezigheid van de Managementautoriteit Interreg V-A EMR en de regionale antennes. 

Doel van dit seminarie was het verschaffen van informatie over het programma en specifieke 

informatie over de voorwaarden van call 4. 

 

Europa om de Hoek 

Op 12 mei 2017 vond in Maastricht een breed publiek-georiënteerd event plaats. In Maastricht  

werd tijdens die dag het publiek geïnformeerd over de subsidiemogelijkheden binnen het 

Programma. Daarnaast werden concreet 12 projecten die Europese subsidies ontvangen van 

Interreg Euregio Maas-Rijn, Grensregio Vlaanderen-Nederland of OP-Zuid gepresenteerd en 

toegelicht.  

 

IVY  

In samenwerking met de Stichting Euregio Maas-Rijn hebben we een evenement georganiseerd 

rondom het Interreg Volunteer Youth Initiative (IVY). Dit project werft jongeren uit Europa om deel te 

nemen aan Europese projecten op inhoud of als verslaggever en zo van binnenuit kennis te maken 

met Europa. Een postercampagne en een kleine social mediacampagne zijn ingezet om studenten 

en andere jeugdigen aan te trekken en hen te introduceren tot de mogelijkheden van het project.  

European Week Brussels 

Interreg V-A EMR heeft ook deelgenomen aan de EU Regions & Cities week in 2017. Daar hebben we 

de ontwikkeling van de euregionale samenwerking in de Health Care gepresenteerd, als een 

voorbeeld van succesvolle samenwerking over de grens binnen het programma Interreg V-A EMR.  

 

High Level Meeting 

In 2017 heeft Interreg EMR voor het eerst een High Level Meeting georganiseerd. Op 16 oktober 

werden de politiek verantwoordelijken van de regiopartners door Interreg EMR geïnformeerd over 

de stand van zaken met betrekking tot het Programma en werd de toekomstige 



  

Managementautoriteit Interreg V-A Euregio Maas-Rijn  14|20 

Jaarverslag 2017 - publiekssamenvatting  

 

grensoverschrijdende samenwerking bediscussieerd. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat 

dit initiatief een vervolg verdient en een nieuwe editie voor 2018 wordt daarom voorbereid.    

 

Perscontacten en publicaties 

Met de realisatie van de website en het starten van Facebook is veel nieuws en info digitaal 

gepubliceerd. Onder andere de publieksversie van het Jaarverslag is via de website bereikbaar.  

Ook hebben lokale tv zenders specifieke aandacht besteed aan het programma Interreg V-A EMR op 

zich (zoals bv Télévesdre en RTC).  

 

Een groot aantal persmeetings zijn met name via de projecten georganiseerd waarbij vanuit Interreg 

EMR ondersteuning is geboden. Daarnaast zijn er veel diverse publicaties geweest over de concrete 

projecten zelf via een scala aan mediakanalen.  

Ook de Kick-off meetings van projecten (7 in 2017) die een start gemaakt hebben in 2017 hebben 

steeds actief een media- en perscontact gerealiseerd.  

 

Sociale media 

Een eigen online-onderzoek in de periode augustus en september 2017 naar het gebruik van social 

media in de Euregio en het Programmagebied Interreg EMR leidde tot een overduidelijk beeld van 

een sterke rol voor Facebook. Daarom is in die periode gestart met een eigen Facebookpagina 

(https://www.facebook.com/InterregEMR/) en een Youtube kanaal. Daarmee worden 

nieuwsberichten van projecten gedeeld, contacten gelegd met relevante andere groepen en nieuws 

vanuit het Programma breed in beeld gebracht.  

 

Infographic  

Om uitvoering te geven aan de ambitie om het Programmagebied en het Programma breder 

bekend te maken bij het publiek is in 2017 een infographic ontwikkeld. Deze ontwikkeling hebben 

we gezamenlijk uitgevoerd met de Stichting Euregio Maas Rijn.  We presenteren onze beide 

gebieden daarin als technologische en innovatieve regio’s waarin ook de culturele waarden en de 

sociale cohesie goed zijn. Door het Programmagebied als een geheel te presenteren laten we 

mensen kennis maken met die regio, om zo ook kennis te maken met de mogelijkheden van 

Interreg V-A EMR.  

 

Newsletters 

Eind 2017 is zowel een newsletter voor de leden van het Comité van Toezicht als een newsletter 

voor Projectpartners uitgezonden. Met dit middel kunnen we steeds de specifieke doelgroep gericht 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het Programma, zodat er meer duidelijkheid is 

over de brede voortgang. Mogelijk dat hierin op termijn ook berichten vanuit de Projecten in 

opgenomen worden, zodat projecten elkaar ook onderling –op hoofdlijn- kunnen informeren en 

relevante ontwikkelingen kunnen delen.   

 

Strategie  

Op 14 december 2017 heeft het Comité van Toezicht het communicatieplan 2018 en de evaluatie 

van het communicatieplan 2017 goedgekeurd. Het plan voor 2018 vormt een uitwerking van het 

meer algemene programma voor de periode 2014-2020.  

 

https://www.facebook.com/InterregEMR/
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Na 2018 - als de eerste resultaten van de projecten bekend zijn en een groot deel van de middelen is 

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

de bereikte resultaten en de effecten van het programma.  
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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 Werk Groep: 4 

 Aantal vergaderingen van de GO/NO GO-meetings: 2 

 Oplage publieksversie programma: 3 x 750 

 Aantal bezoekers website: ca. 7.489 bezoekers (sinds 21 juni, datum nieuwe website) 

 Aantal bezochte pagina’s website: 47.241 (sinds 21 juni, datum nieuwe website)  

 

Projectaanvragen en goedkeuringen  

In 2017 werden in totaal 23 projecten goedgekeurd door het Comité van Toezicht. Daarbij was in 9 

gevallen sprake van definitieve goedkeuringen van projecten uit Call 1, werden 12 projecten uit Call 

2 goedgekeurd en 2 projecten uit Call 2A. In totaal is op 31 december 2017 een bedrag van € 

90.240.250,- gecommitteerd. Een bedrag van € 44.893.592 daarvan zijn EFRO middelen.  

 

Prioriteit Aantal 

goedgekeurde 

aanvragen 

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 

 

Kostendeclaraties 

In 2017 werd een begin gemaakt met effectieve kostendeclaraties. In 2017 werden in totaal € 

728.000 aan kosten ingediend, waarvan in dat jaar € 200.000 werd beoordeeld. Van dit bedrag werd 

nog in 2017 een totaal aan € 118.000 aan kosten goedgekeurd. 

 

Indicatoren 

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

outputindicatoren. Op dit moment is het in tegenstelling tot vorig jaar wel al mogelijk om uitspraken 

te doen over de resultaatindicatoren. 

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 riepen 

verleden jaar al vraagtekens op, aangezien veel doelwaarden al in 2016 bereikt waren. Vandaar dat 

we deze indicatoren aan een revisie onderwerpen en in 2018 derhalve met de presentatie van de 

juiste data over 2017 én 2018 komen.       
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1. Prioriteit Innovatie 2020 – Resultaatindicatoren 

 

ID Indicator Measurement 

unit 

Baseline value Baseline 

year 

Target value 

(2023) 

Total 

2017 Total 

RI1 Percentage SMEs that 

introduces product or 

process innovations. 

Percentage 67.00 2013 70.00 58.00 

RI2 Proportion of 

innovative enterprises 

that cooperates with 

enterprises and 

knowledge institutions. 

Percentage 45.00 2013 47.00 62.00 

 

 

2. Prioriteit Economie 2020 – Resultaatindicatoren 

 

ID Indicator Measurement 

unit 

Baseline 

value 

Baseline 

year 

Target value 

(2023) Total 

2017 Total 

RI3 Percentage starting 

enterprises relative to 

total amount of 

enterprises 

Percentage 9.61 2014 10.10 11.00 

RI4 Resource productivity Euro's/kg 2.01 2014 2.10 2.65 

 

 

3. Prioriteit sociale inclusie en opleiding - Resultaatindicatoren 

 

ID Indicator Measurement 

unit 

Baseline 

value 

Baseline 

year 

Target value 

(2023) Total 

2017 Total 

RI5 Percentage people at 

risk of poverty or social 

exclusion 

Percentage 20.00 2014 20.00 17.00 

RI6 Share of early school-

leavers 

Share 11.00 2014 10.00 9.19 
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4. Prioriteit Territoriale ontwikkeling – Resultaatindicatoren 

 

ID Indicator Measurement 

unit 

Baseline 

value 

Baseline 

year 

Target value 

(2023) Total 

2017 Total 

RI7 Percentage cross-

border commuters 

Percentage 39.00 2013 41.00 44.72 

RI8 Number of nights spent 

at tourist 

accommodation 

establishments 

Number 12,700,000.00 2014 13,000,000.00 14.039.007 

 
 

5. Prioriteit Technische Bijstand – Resultaatindicatoren 

 

ID Indicator Measurement 

unit 

Baseline 

value 

Baseline 

year 

Target value 

(2023) Total 

2017 Total 

RI9 Not applicable Not applicable Not 

applicable 

 Not applicable  Not applicable 

 

 

Een experten-meeting vond plaats in februari 2017 in Eupen met 20 vertegenwoordigers van de 

programma-lidstaten waar de projecten van call 1 en 2 geanalyseerd werden rekening houdend met 

hun bijdrage aan de programma-indicatoren die de vertaling van de algemene doelstellingen van 

Interreg V-A EMR zijn.  De conclusies van de vergadering zijn de volgende: 

 

• Voor as 1 zijn de meeste streefwaarden van de indicatoren bereikt. Het programma lijkt 

succesvol in grensoverschrijdend onderzoek en innovatie in producten. Niettemin moet worden 

gesteld dat de private financiering en investeringen achterblijven; 

• Voor as 2 zijn de meeste streefwaarden niet bereikt zoals gepland. Alleen de ontwikkeling 

van nieuwe business cases en ondersteuning voor nieuwe bedrijven ligt boven de streefwaarden. 

Bovendien, zoals kan worden verwacht op basis van de aard van de goedgekeurde projecten, zijn de 

waarden voor milieumaatregelen bijna nul; 

• Voor as 3 liggen de resultaten zoals voorzien in de projecten ver boven de streefwaarden. 

Hier, vooral op het gebied van sociale inclusie zijn de verwachtingen hoog. Met betrekking tot 

arbeidsmarktinitiatieven en -projecten is er nog een heleboel werk te doen; 

• Tot slot liggen ook voor as 4 de waarden zoals beschreven in de projecten ver boven de 

streefwaarden. Vooral in de gezondheidszorg zijn de verwachte resultaten in termen van indicatoren 

hoog. 

 

Hoewel in de meeste gevallen de door de projecten vastgestelde indicatoren hoger liggen dan de 

streefwaarden vastgesteld op programmaniveau, dient de betrouwbaarheid van de set indicatoren 
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van de projecten onderzocht te worden. Op basis van de besprekingen tijdens de vergadering zijn 

een aantal vragen naar voren gebracht die door toekomstige onderzoek beantwoord dienen te 

worden: 

• Hoe zijn de indicatoren berekend binnen de verschillende projecten en zijn de gebruikte 

methoden verenigbaar en consistent; 

• Zijn de streefwaarden zoals bepaald in het programma voldoende realistisch en/of 

 ambitieus; 

• Hoe dienen de indicatoren aangepast te worden voor toekomstige projecten en 

projectoproepen en hoe dient beoordeeld te worden of nieuwe streefwaarden nodig zijn om 

de doeltreffendheid van de projecten te evalueren. 

 

Deze onderzoeken werden oorspronkelijk gepland voor 2017, maar als gevolg van een 

capaciteitsgebrek bij de MA/het JS is besloten deze taak uit te stellen tot het eerste semester van 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Managementautoriteit Interreg V-A Euregio Maas-Rijn  20|20 

Jaarverslag 2017 - publiekssamenvatting  

 

 

 

 


