
7,98 miljoen€

INNOVATIE

2 projecten geselecteerd:
IN FLOW | Productie van inactieve ingrediënten in cosmetica en medicatie door technologie
ROLLING SOLAR | Fexibele zonnepanelen voor publieke infrastructuur
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Aanmeldingen: 19 
Aanmeldingen gekozen: 18  Geselecteerd: 11 CALL 4

ECONOMY

SOCIALE INCLUSIE EN ONDERWIJS

TERRITORIALE COHESIE

#EUinmyregion

Met ondersteuning van het European Regional Development Fund. De Europese Unie investeert in uw toekomst.

In 2018 is de tweede helft van het Interreg programma begonnen (2014-2020). Vele 
projecten leverden al resultaten. 11 nieuwe projecten zijn geselecteerd na het sluiten 
van Call 4. 

Vooruitgang in 2018

www.interregemr.eu

European Regional Development Fund: € 13.992.182 
Co-financiering van de partnerregio’s: € 6.045.304
Bijdrage van de projecten: € 7.945.526

Gesloten: 
5 March 2018

Geen projecten onder Call 4

Ondernemingen kregen ondersteuning

Activiteiten die ondernemerschap ondersteunen

Inwoners die profijt hebben van verbeterde gezondheidsdiensten

Deelnemers in onderwijs en training die grensoverschrijdende arbeidskansen 
en vakgericht onderwijs voor jongeren ondersteunen

www.facebook.com/InterregEMR

www.twitter.com/InterregEMR

www.linkedin.com/company/interreg-emr

Ondersteunde innovatieprojecten waarbij ondernemingen en 
kennisinstituten samenwerken

Ondernemingen werken samen met onderzoeksinstellingen

Interreg Euregio Maas-Rijn investeert in de levenskwaliteit van vier miljoen inwoners in de 
Euregio. Het ondersteunt grensoverschrijdende projecten door middel van het European 
Regional Development Fund en de co-financiering van 13 partnerregio’s. Momenteel is 
het de vijfde periode van Interreg die loopt van 2014 tot en met 2020. 
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 7 projecten geselecteerd:
EMR EYES | Grensoverschrijdende samenwerking om radicalisatie, diefstal en verslaving tegen te gaan
IKIC Public Safety | Nooddiensten voorbereiden op  grensoverschrijdende aanpak van crisis en rampen
LIVES | Vermindering van plastic en zwerfafval in rivieren en sloten
RANDO-M |  Promotie van wandelen en fietsen in de Euregio
Wohnmonitor EMR | Huisvesting observatorium om de huizenmarkt in de Euregio te versterken
youRegion | Werk- en huisvestingbegeleiding voor nieuwkomers in de Euregio
XBMob | Grensoverschrijdend fietsnetwerk 

Interreg V Euregio Maas-Rijn

European Regional Development Fund:

1,06 miljoen€European Regional Development Fund:

4,95 miljoen€European Regional Development Fund:

1 project geselecteerd:
euPrevent Social Norms Approach | Bewustwording om schadelijk consumptiegedrag onder 
bepaalde doelgroepen te voorkomen


