
 

 

 

 

 

3 landen

37 
projecten 
in 2019 

250 
partners 

Jaarverslag over de uitvoering (AIR) 2019  

PUBLIEKSSAMENVATTING 
 

Het jaarverslag over de uitvoering (AIR) van het Programma Interreg Euregio 
Maas-Rijn (Interreg EMR) over 2019 geeft gedetailleerd inzicht in de activiteiten 
van het programma tussen 1 januari en 31 december 2019. In deze 

Publiekssamenvatting wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste feiten 
en hoogtepunten van het jaar 2019.  

De Europese Unie streeft ernaar de onderlinge verschillen qua ontwikkeling, groei 

en kwaliteit van leven in en tussen de Europese regio's te verkleinen. Interreg 

Euregio Maas-Rijn levert een directe bijdrage aan deze doelstelling door de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland te 

ondersteunen. 

Grensoverschrijdende samenwerking: de gebieden 
en cijfers  
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In 2019 hebben 37 projecten met 250 partners in Duitsland, Nederland en België 

aan gezamenlijke doelen gewerkt, waarbij duurzame netwerken en 

samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd.  

De Europese Unie investeert in de periode 2014-2020 96 miljoen euro uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in grensoverschrijdende 

projecten in onze regio. Daarnaast moet er binnen dezelfde programmaperiode 

nog eens 44 miljoen euro in Interreg EMR-projecten worden geïnvesteerd uit 

andere bronnen (bijvoorbeeld regionale of particuliere financiering).  

 

Tot eind 2019 is bijna 78,5 miljoen euro van de EU-subsidie toegekend. De 

resterende 18% zal beschikbaar zijn voor projectoproepen in 2020. 

Doelstellingen van Interreg EMR 

De doelstellingen van Interreg EMR zijn het ondersteunen van innovatieve 
ideeën, het stimuleren van de economie, het ondersteunen van 

onderwijsprojecten en het wegnemen van barrières tussen de drie landen. Wij 
streven ernaar een gunstig grensoverschrijdend klimaat te creëren, mensen te 

stimuleren om over grenzen heen op zoek te gaan naar zakelijke kansen en 
andere vormen van samenwerking, en deze ook zélf te creëren.  
  

82%

18%

EU-budget voor Interreg EMR 2014-2020 

Reeds toegekend EU-budget

Resterend EU-budget
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In 2019 hebben we in het kader van alle vier de investeringsprioriteiten 

projecten gesteund. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal projecten per 

investeringsprioriteiten  

 

 

  

Innovatie

11 projecten

Economie

4 projecten

Sociale 
inclusie en 
onderwijs 
9 projecten

Territoriale 
cohesie

13 projecten 
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Belangrijkste punten van onze projecten in 2019  

 

JANUARI 
 
Flexibele energiebronnen 

Op Eindhoven High Tech Campus wordt 

ROLLING SOLAR geopend door Brabants 

gedeputeerde Bert Pauli. Onder leiding 

van TNO ontwikkelt ROLLING SOLAR een 

businesscase voor flexibele, eenvoudig te 

plaatsen zonnepanelen. Deze kunnen 

worden aangebracht op ‘lelijke’ 

infrastructuur, zoals geluidswallen en 

trottoirs. Gezien de grote behoefte aan 

nieuwe locaties voor duurzame energie is 

ROLLING SOLAR het juiste project op het 

juiste moment.  

 

 
 

Flowchemie 

De kick-off van IN FLOW in Luik. IN FLOW 

- een acroniem voor 'innovation' en 'flow 

chemistry' - moet de toepassing van 

flowchemie in het MKB/KMO's 

ondersteunen. Deze geavanceerde 

productiemethode stelt MKB/KMO's in 

staat om nieuwe en innovatieve 

gezondheids- en verzorgingsproducten te 

produceren. In het kader van het project 

zijn diverse pilots gepland. Ook wordt er 

een open platform ontwikkeld waar 

bedrijven hun kennis kunnen delen. 

Uiteindelijk moeten de producten van de 

deelnemende bedrijven ook op de markt 

worden getest. Zie voor meer informatie 

over IN FLOW: www.inflow-emr.eu 

 

 
 

Grensoverschrijdende crisisrespons 

Overstromingen, een kernramp of een 

virusuitbraak: rampen en crises stoppen 

niet bij de grens. Daarom moeten de 

politie, brandweer, ambulancediensten en 

andere hulpdiensten uit België, Duitsland 

en Nederland samenwerken. Onder 

leiding van de Universiteit van Maastricht 

worden in het kader van het project IKIC 

Public Safety (International Knowledge 

and Information Centre) hulpdiensten, 

ambtenaren en burgers opgeleid om deze 

grensoverschrijdende respons te 

verbeteren. IKIC Public Safety begon in 

Aken. Zie de website www.ikic-

publicsafety.eu. 

 

 
 

https://www.inflow-emr.eu/
http://www.ikic-publicsafety.eu/
http://www.ikic-publicsafety.eu/
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Gezonde levensstijl 

‘Bier drinken en voetbal kijken horen bij 

elkaar'.  ‘Eén glas wijn per dag is gezond.’ 

Soms is ongezond gedrag gebaseerd op 

onjuiste aannames en wordt het de 

'sociale norm'. Voorbeelden daarvan zijn 

het excessieve alcoholgebruik onder 

eerstejaarsstudenten of de gewoonte om 

elke dag te drinken bij 55-plussers. Het 

project euPrevent Social Norms Approach 

ontwikkelt campagnes en nodigt inwoners 

van de EMR uit om kritisch te kijken naar 

hun levensstijl. Gedeputeerde Hans 

Teunissen gaf het startsein voor het 

project tijdens de kick-off in Maastricht. 

Meer informatie:  

www.euprevent.eu/project-social-norms-

approach 

 

 
 

 
FEBRUARI 
 

Robot Dexter 

In het kader van het project I2-CORT is 

bij de Adelante Zorggroep in 

Hoensbroek (NL) een ‘remote 

handling’-robot in gebruik genomen. 

De robot, die de naam Dexter kreeg, 

laat de gebruiker op afstand voelen 

(‘remote handling’ dus) wat de robot 

vastpakt. Dit heet ‘feeling at a distance’ 

of ‘voelen op afstand’. De robot is 

oorspronkelijk ontwikkeld voor het 

gebruik in de kernfusie-industrie, maar 

nu kan deze 'remote handling'-

technologie dankzij i2-CORT ook in de 

gezondheidszorg worden toegepast. 

Dexter traint patiënten die na een 

beroerte of verlamming niet meer in 

staat zijn hun arm of hand te bewegen. 

‘Voelen op afstand’ zal deel gaan 

uitmaken van de revalidatietherapie. 
www.i2-cort.eu  
 

 
 

 

Zeldzame aandoeningen 

Elk jaar wordt op de laatste dag van 

februari de internationale Rare Disease 

Day of Zeldzameziektendag gehouden. 

Het project EMRaDi heeft in Maastricht 

een conferentie georganiseerd om de 

bewustwording te vergroten omtrent het 

feit dat in de Euregio 300.000 patiënten 

lijden aan een zeldzame ziekte. 

 

 

http://www.euprevent.eu/project-social-norms-approach/
http://www.euprevent.eu/project-social-norms-approach/
http://www.i2-cort.eu/
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MAART 
 
Grensoverschrijdende mobiliteit 

Duitse studenten kunnen gratis naar 

Maastricht reizen. Dankzij het project 

EMR Connect kunnen zij hun 

semesterticket (studentenkaart) nu ook 

gebruiken voor diverse trein- en buslijnen 

van Arriva. 45.000 studenten van de 

RWTH Aachen kunnen gebruik maken van 

het aanbod. Later in 2019 komen daar 

nog 15.000 studenten van de FH Aachen 

bij Hans-Peter Geulen, projectleider bij 

het Aachener Verkehrsverbund, noemt 

het initiatief 'een mijlpaal op weg naar 

een grensoverschrijdend semesterticket’. 

www.emr-connect.eu  

 

 

 
APRIL 
 
500 kg afval 

Het project LIVES organiseert 

schoonmaakacties langs de oevers van de 

Maas. In het Belgische Kinrooij hebben 70 

vrijwilligers 500 kg zwerfvuil opgeruimd. 

Bij het project LIVES, dat wordt geleid 

door de provincie Limburg (NL), werken 

België, Duitsland en Nederland samen om 

de 'plastic soep' in rivieren en beken 

tegen te gaan. 

 

 
 

Co-creatie: aan de slag 

Gemeenten zijn op zoek naar nieuwe 

manieren om een impuls te geven aan 

stedelijke gebieden in verval, zoals arme 

wijken en voormalige industrieterreinen. 

N-POWER richt zich op het aanbieden van 

opleidingen, het onderzoeken van nieuwe 

financieringsmethoden en het betrekken 

van burgers bij 'co-creatie'-projecten. De 

burgemeester van Genk, Wim Dries, 

opende het project: ‘Burgerparticipatie is 

niet zomaar een hype.  Burgerparticipatie 

betekent samen de handen uit de 

mouwen.' In het kader van het project 

zijn pilots gepland in Aken, Genk, Eupen, 

Heerlen, Luik, Seraing en Verviers. Meer 

informatie is te vinden op www.n-

powerinterreg.eu. 

 

 
 

 

 

MEI 
 
Virtueel erfgoed 

Het project Terra Mosana ontwikkelt 

digitale presentaties over de geschiedenis 

en het culturele erfgoed van de Euregio, 

onder meer door middel van virtual reality 

en augmented reality. Het gaat hierbij om 

http://www.emr-connect.eu/
http://www.n-powerinterreg.eu/
http://www.n-powerinterreg.eu/
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behoud, monitoring, het verzamelen van 

wetenschappelijke gegevens en 

spelenderwijs leren.  Op de Europadag in 

Düsseldorf gaf Terra Mosana de 

bezoekers een virtuele rondleiding door 

het Belgische renaissancekasteel Jehay. 

Sommige bezoekers gingen zo op in de 

ervaring dat ze vergaten dat ze in 

werkelijkheid op een stoel op de 

Marktplatz in Düsseldorf zaten. 

www.terramosana.org 

 

 
 
Zorginnovatie op maat 

Technology in Healthcare Education 

presenteert de resultaten van het 

academisch jaar 2018-2019 in Hasselt. 

Het project brengt gezondheidszorg en 

technologie bij elkaar door middel van 

co-creatie tussen productdesigners, 

gezondheidswerkers en studenten. In 

het kader van het project worden 30 

casestudy’s ontwikkeld. Zie voor meer 

informatie: www.technology-in-

healthcare-education.eu  

 

 
 

 

Grensoverschrijdende stage: ‘Je zult hier 

je hele carrière profijt van hebben’ 

Tijdens een ceremonie in Eupen 

ontvingen 22 stagiair(e)s een certificaat 

voor hun stage elders in de Euregio in een 

andere taal. EUR.friends regelt 

grensoverschrijdende bedrijfsstages voor 

honderden jongeren. Door te werken in 

sectoren als accountancy, technologie, de 

bouw en de horeca doen deze jongeren 

werkervaring op en verwerven ze 

taalvaardigheden. 

 

Pierre-Yves Jeholet, de Waalse minister 

van Economie: ‘Dit initiatief speelt in op 

de behoeften van bedrijven. Jonge 

mensen zijn flexibel en creatief.’  Hij 

feliciteerde de stagiair(e)s met deze 

goede keuze. ‘Hier zullen jullie je hele 

carrière profijt van hebben.’ 

https://www.terramosana.org/
http://www.technology-in-healthcare-education.eu/
http://www.technology-in-healthcare-education.eu/
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JUNI 
 
Natuurpark Hoge Venen-Eifel 

Het beheer van het Natuurpark Hoge 

Venen-Eifel wordt gezamenlijk gevoerd 

door drie Belgische en Duitse 

organisaties. Dankzij de financiële 

ondersteuning van het Interreg-

kaderproject People to People werken 

deze organisaties nu nog beter samen. In 

vijf workshops hebben zij de 

aandachtspunten en doelstellingen 

besproken. Op basis van de inbreng van 

80 deelnemers zijn er gezamenlijke 

projecten uitgedacht en is een mission 

statement opgesteld voor toekomstige 

grensoverschrijdende samenwerking.  

 

 
 

Een win-win-situatie 

Terwijl de gezondheidszorg te kampen 

heeft met personeelstekorten, staan 

veel vluchtelingen te trappelen om te 

werken. In het project IDZ-UDZ worden 

die twee elementen bij elkaar gebracht 

en worden stages geregeld. Tijdens een 

seminar in Limbricht (NL) heeft het 

project IDZ UDZ zijn expertise gedeeld 

met gemeenten en vluchtelingen- en 

zorgorganisaties.  

Sommige deelnemers deelden 

ervaringen uit de praktijk, zoals Taha 

(45) uit Syrië: ‘In onze cultuur vinden 

we het belangrijk om goed voor 

ouderen te zorgen.’ Meer informatie: 

www.idz-udz.eu.  

 

 
 
‘Welkomstcultuur’ (Willkommenskultur) 

Het aantrekken van internationaal talent 

is een van de prioriteiten voor de Euregio. 

youRegion investeert in een regio die niet 

alleen aantrekkelijk is om te wonen en te 

werken, maar ook aantrekkelijk is voor 

ondernemers. Een dergelijk klimaat moet 

ertoe leiden dat nieuwkomers, expats, 

werknemers en bedrijven in de regio 

blijven. Een conferentie in Maastricht 

vormde de kick-off van het project 

youRegion. In het kader van het project 

worden Euregiobrede advies- en 

arbeidsbemiddelingsdiensten voor 

nieuwkomers geharmoniseerd en 

uitgebreid. Daarnaast wordt geïnvesteerd 

in een Euregionale ‘welkomstcultuur’. 

Meer informatie www.youregion.eu 
 

http://www.idz-udz.eu/
https://youregion.eu/
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AUGUSTUS 
 
Wandelen en fietsen 

De app Euregio Grenstochten biedt 60 

wandel- en fietsroutes in de Euregio. De 

app is ontwikkeld met steun van het 

Interreg-kaderproject People to People. 

De app biedt gedetailleerde informatie, 

kaarten en tips voor 

bezienswaardigheden langs de routes in 

het drielandengebied. De gebruiker kan 

kiezen uit informatie in het Duits, Engels, 

Frans of Nederlands. 

 
SEPTEMBER 
 
Euregio Summer School 

36 studenten nemen deel aan de 

summerschool van het project EMR 

Connect, met als thema 'Improving 

inclusive Mobility in the Digital Age'. 

Samen met professionals bestuderen en 

bespreken ze de toekomst van de 

mobiliteit op zes verschillende locaties: 

Hasselt, Luik, Aken, Kerkrade, Maastricht 

en Spa-Francorchamps. 

 

 
 

 

Dementie 

Op Wereld Alzheimer Dag (21 september) 

heeft WHO Europe ons project euPrevent 

Senior Friendly Communities erkend als 

een best practice. In het kader van het 

project wordt een lokale multi-

stakeholderbenadering ontwikkeld om 

dementie en ouderdomsdepressie aan te 

pakken. De WHO heeft twee factsheets 

over dit project gepubliceerd. 

 

 
 

OKTOBER 

 
Dementieharp 

Het Interreg-project Technology in 

Healthcare Education ontving onlangs de 

CERA Award, een Belgische prijs die 

jaarlijks wordt uitgereikt aan jong talent 

op het gebied van innovatie voor 

socialprofit. Het project krijgt de prijs 

voor de ‘dementieharp’.  

Deze harp is ontwikkeld voor het 

woonzorgcentrum Toermalien in Genk en 

is een goed voorbeeld van zorginnovatie 

op maat. De dementieharp activeert 

'sensorische stimulatie': het laat 

patiënten voelen, zien en horen. Muziek, 

geluiden en beelden uit de jeugd van de 

patiënt roepen herinneringen op aan het 

verleden en activeren het 

langetermijngeheugen. Hierdoor 

ontstaan er heldere momenten, waardoor 

contact met familie en andere bewoners 

mogelijk wordt. Zie voor meer informatie: 

www.technology-in-healthcare-

education.eu  

 

http://www.technology-in-healthcare-education.eu/
http://www.technology-in-healthcare-education.eu/
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Plastic soep 
Het LIVES-project werd met een kick-off-

evenement in Kerkrade gelanceerd. Het 

project beoogt om het zwerfvuil in de 

Maas met 50% terug te dringen. De Maas 

stroomt door Frankrijk, België en 

Nederland, en onderweg komt allerlei 

afval van industrie, landbouw, 

scheepvaart en huishoudens in de rivier 

terecht, waarvan 84% plastic. LIVES gaat 

verschillende 'plasticvangers' testen die 

het afval uit het water filteren. In het 

laboratorium was men in staat om 90% 

van het afval uit het water te verwijderen. 

 

 

Grens- en sectoroverschrijdend 

In Liège Theatre organiseert IMPACT een 

festival op het snijvlak van de 

podiumkunsten en nieuwe technologie. 

Hiermee is IMPACT niet alleen een 

grensoverschrijdend maar ook een 

sectoroverschrijdend project. IMPACT 

heeft geleid tot 50 shows, 25 workshops 

en 18 prototypes. 

 

 
 

 
NOVEMBER 
Migranten en vluchtelingen 

Tijdens een evenement in Luik ter 

verspreiding van de resultaten heeft TREE 

de eerste resultaten gepresenteerd van 

een onderzoek naar de stand van zaken 

op het gebied van en de behoefte aan 

asiel- en integratiebeleid in de Euregio. 

Onder leiding van Volkshochschule 

Aachen biedt TREE trainingen aan voor 

maatschappelijk werkers, docenten, 

medisch personeel en tolken ter 

ondersteuning van de integratie van 

migranten.  

 

 
 
Project showroom 

HYPEREGIO is een 

samenwerkingsverband tussen de 
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projecten EarlyTech, BuSyBee en 

Innovation2Market en organiseert de 

'Project Showroom'. De inmiddels 

beëindigde projecten EarlyTech en 

Innovation2Market trokken zo'n 4.500 

deelnemers, verspreid over 80 

evenementen. 25 KMO's en 11 

kennisinstellingen ontvingen 18 vouchers 

ter waarde van in totaal EUR 129.000. 

www.hyperegio.eu 

 

 

 
 

DECEMBER 
 

Fietsen 

In Beringen werd het kick-offevenement 

voor Cycling Connects gehouden. In het 

kader van dit project worden fietsroutes 

in de Euregio met elkaar verbonden voor 

meer comfort, informatie en veiligheid 

voor de fietser. De fietser ervaart op de 

routes de verschillende talen, culturen en 

landschappen. 

 
 

‘Zeldzame ziekten zijn niet zeldzaam’ 

Succesvolle voorbeelden van Interreg-

projecten zouden ook in de rest van 

Europa onder de aandacht moeten 

worden gebracht. In het Europees 

Parlement heeft EMRaDi haar 

aanbevelingen gepresenteerd om 

patiënten met zeldzame ziekten te 

helpen. Frédérique Ries en Pascal 

Arimont, beiden Europees Parlementslid 

voor België, presenteerden het EMRaDi-

project en spraken hun steun ervoor uit.  

300.000 mensen in de Euregio Maas-Rijn 

hebben een zeldzame ziekte. Omdat de 

diagnose vaak moeilijk te stellen is, 

leggen de meeste patiënten al een lange 

lijdensweg af voordat ze überhaupt weten 

welke ziekte ze hebben. Vaak kijken ze 

ook over de grens om de juiste medische 

hulp te vinden. EMRaDi verbetert de 

grensoverschrijdende samenwerking 

tussen patiënten, 

gezondheidszorgorganisaties en 

zorgverzekeraars. 

 

 
 

http://www.hyperegio.eu/
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De kunst van het ouder worden 

Net als elders in Europa heeft de Euregio 

een vergrijzende bevolking. Hierdoor 

komen dementie en ouderdomsdepressie 

vaker voor (een stijging van resp. ca. 2% 

en 25%). In het kader van het project 

euPrevent Senior Friendly Communities is 

een lokale aanpak ontwikkeld. Er zijn 

meer dan honderd grensoverschrijdende 

activiteiten georganiseerd, in 

samenwerking met 31 verschillende 

gemeenten.  

Op het afsluitend congres in het Duitse 

Stolberg werd het boek ‘De kunst van het 

ouder worden' gepresenteerd. Het boek 

geeft een kunstzinnige kijk op 

ouderdomsdepressie en gaat in op het 

taboe dat gelukkig ouder worden niet 

voor iedereen is weggelegd. Lees meer 

over euPrevent Senior Friendly 

Communities: www.euprevent.eu/senior-

friendly-communities-the-kick-off. 

 

 

 

Innovatie in de zorg 

Technology in Healthcare Education werd 

tweede bij Zorgvinding 2019, een 

wedstrijd voor innovatie in de 

gezondheidszorg. Het project ontving € 

7500 voor de dementieharp. De harp 

werd ontwikkeld voor een 

woonzorgcentrum in Genk en activeert 

het langetermijngeheugen van patiënten 

met dementie.  

Op dit moment gaat het nog om een 

prototype maar de makers zien 

mogelijkheden voor grootschalige 

toepassing in andere verpleeghuizen. De 

projectpartners zijn op dit moment bezig 

om een team samen te stellen dat de 

dementieharp op de markt moet brengen. 

 

  

http://www.euprevent.eu/senior-friendly-communities-the-kick-off
http://www.euprevent.eu/senior-friendly-communities-the-kick-off
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In 2019 goedgekeurde nieuwe projecten  

In 2019 werd de 5e call in het kader van Interreg Euregio Maas-Rijn afgesloten. In totaal 

starten er begin 2020 zes nieuwe projecten. 

 

De 5e call werd in oktober 2018 geopend en op 11 juni 2019 afgesloten. Dit leverde 15 

ingezonden projecten op. In een eerder stadium kregen 20 projecten feedback op hun 

projectvoorstel. In november 2019 heeft het Comité van Toezicht uiteindelijk zes 

projecten geselecteerd.  

Het gaat om projecten in het kader van de prioriteiten innovatie, economie, en sociale 

inclusie en opleiding. In totaal is er € 33 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Aan de zes nieuwe projecten is € 16,3 

miljoen aan EFRO-middelen toegekend. 

 

 

 

Innovatie 
Drie nieuwe projecten hebben betrekking op de prioriteit innovatie. Er is een bedrag van 

€ 11,9 miljoen EFRO-middelen toegekend aan de volgende drie projecten. 

 

AACoMa 

Innovatief materiaalontwerp en geavanceerde 

productiemethoden bieden grote kansen voor 

MKB/KMO's. Nieuwe materialen zoals 

composieten kunnen worden toegepast in zeer 

uiteenlopende sectoren, zoals transport (met 

name de auto-industrie), de bouw en 

infrastructuur, consumentenproducten en 

werktuigmachines.  

Tegelijkertijd vormt innovatie ook een risico voor MKB/KMO's. De bedrijven moeten 

investeren in expertise, vaardigheden, personeel, demonstraties en tests. 

AACoMa ondersteunt geavanceerde composietproductie en werkt daarbij nauw samen 

met bedrijven en onderzoeksinstellingen. Om de haalbaarheid, kwaliteit en productiviteit 

aan te tonen, maakt AACoMa gebruik van geavanceerde technologieën bij de 

systeemontwikkeling van materialen en integratieve lichtgewichtproductie. 
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Leadpartner: CENTEXBEL 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 1.478.453,06 

 

E-TEST 

De Einstein-telescoop moet ons 

nieuwe inzichten opleveren over 

het begin van het universum. De 

infrastructuur zal 300 meter 

onder de grond komen om 

storende trillingen en bewegingen als gevolg van menselijke activiteit, wind en de grond 

te verminderen. E-TEST is een belangrijk onderdeel van de Einstein-telescoop. Er wordt 

een ondergronds onderzoek uitgevoerd om de geologie van de Euregio Maas-Rijn in kaart 

te brengen en te modelleren. Op basis hiervan zullen het optimale ontwerp en de 

optimale locatie van de Einstein-telescoop worden bepaald. E-TEST zal ook een prototype 

bouwen - een grote spiegel die in een cryogene omgeving hangt - om de technologie van 

de telescoop te valideren. 

 

Leadpartner: Liège Interface Entreprises 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 7.498.398,10 

 

 

GYM – Generate Your Muscle 

GYM is de afkorting van ‘Generate Your 

Muscle’. Het behoud van spiermassa en 

spierkracht is essentieel voor een gezond 

leven. Door ziekte en veroudering neemt de 

spiermassa echter af. Er zijn nog altijd geen 

methoden om die afbraak van spiermassa 

tegen te houden. 

Uit recent onderzoek is echter gebleken dat spierstamcellen de aanmaak van gezonde 

spiervezels kunnen stimuleren. In het kader van Generate Your Muscle zal deze 

spierstamceltherapie worden getest. Specifiek zal het onderzoek gericht zijn op de 

veiligheid en de effectiviteit van deze therapie voor patiënten met een spierziekte. 

Uiteindelijk moet in het kader van het project de productie van spierstamcellen in een 

nieuwe spin-off worden opgeschaald. Dit moet de therapie betaalbaar en algemeen 

beschikbaar maken. 

 

Leadpartner: Maastricht University 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 1.422.888,23 

 

Economie 
Drie projecten, namelijk DigitSME, QRM4.0 en ST®EAM, worden gefinancierd in het 

kader van de investeringsprioriteit economie. Zij krijgen bijna € 4,4 miljoen subsidie uit 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
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DigitSME 

Voor MKB/KMO's is het heel belangrijk om een 

open houding te hebben ten aanzien van 

internationale en digitale aspecten. DigitSME 

moet het MKB/KMO op deze gebieden 

versterken. In het kader van het project wordt 

eerst in kaart gebracht waar een bedrijf staat 

als het gaat om internationale en digitale 

aspecten. Vervolgens zullen de bedrijven in grensoverschrijdende clusters en met hulp 

van deskundigen hun digitale en internationale competenties verbeteren. Tot slot zullen 

de ondernemers worden gecoacht bij de overgang naar digitale marketing en bij het 

betreden van de buitenlandse markt. 

 

Leadpartner: IHK Aachen 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 761.282,35 

 

 

ST®EAM 

De schaarste aan natuurlijke materialen 

vraagt om een circulaire economie waarin 

gebruik wordt gemaakt van duurzame 

materialen. Voor nieuwe materialen zijn 

niet alleen minder grondstoffen nodig, 

maar zij brengen ook kansen met zich mee 

voor innovatieve productontwikkeling en 

productontwerp. ST®EAM brengt wetenschappelijke en technologische kennis over 

nieuwe, duurzame materialen bij elkaar. In het kader van dit project worden MKB/KMO's 

gecoacht en begeleid bij de transitie. In een proces van co-creatie zullen 40 prototypes 

van innovatieve circulaire materialen worden ontwikkeld. Door in te spelen op de 

nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de designsector stimuleert ST®EAM nieuwe 

vormen van ondernemerschap. 

 

Leadpartner: UC Leuven & Limburg 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 1.947.073,07 

 

 

QRM4.0 

Klanten verwachten snelle levertijden en 

producten die volledig op maat zijn 

gemaakt. Dit dwingt het MKB/KMO's om 

hun productieprocessen te vernieuwen. Het 

verkorten van de doorlooptijden vraagt om 

een op de mens afgestemde 

procesinnovatie (‘Quick Response 

Manufacturing’) en innovatieve digitale technologieën (‘Industry 4.0’). 
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In het kader van QRM4.0 worden MKB/KMO's ondersteund bij dit Quick Response 

Manufacturing-traject door middel van coaching, training en het delen van expertise en 

best practices. De deelnemende KMO's zullen concrete knowhow ontvangen en bijleren 

door middel van praktische workshops, bedrijfsbezoeken, demonstraties en interacties 

met innovatieleiders. Door middel van een vouchersysteem krijgen bedrijven 

ondersteuning en coaching om hun productieproces te transformeren en te digitaliseren. 

Een netwerk van MKB-fabrikanten en IT-dienstverleners dient als learning-platform voor 

het uitwisselen van best practices. 

 

Leadpartner: SIRRIS 

Middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: € 1.682.154,27 
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Meer weten over Interreg EMR?  
... Neem dan gerust contact met ons op.   

 
Op onze website www.interregemr.eu vindt u meer informatie over ons 

en over de projecten die wij ondersteunen. Als u zelf subsidie wilt 

aanvragen, ga dan naar het kopje "fondsen" op onze website.  

 

 

Meer informatie over een bepaalde projectoproep en het indienen 
van projecten? Neem dan contact op met uw regionale 
contactpersoon. 
 
Provincie Limburg (NL)  

Pascal Lutgens  

+31 6 55 29 26 94  

ppjw.lutgens@prvlimburg.nl 

 

Provincie Limburg (BE) 

Frederik Loy  

+32 11 23 74 16  

frederik.loy@limburg.be 

 

Provincie Luik  

Axel Noël  

+32 4 279 34 04  

axel.noel@liege-euregio.eu 

 

Oostkantons  

Céline Marchal  

+32 87 59 63 14 

celine.marchal@dgov.be 

 

Region Aachen 

Stefan Baars 

+49 (0)241 927 8721-12  

baars@regionaachen.de 

 

Voor algemene vragen over het programma kunt u contact met 

ons opnemen via het volgende adres:  

Interreg Euregio Maas-Rijn - Managementautoriteit 

P/a Provincie Limburg 

Postbus: Postbus 5700 NL-6202 MA Maastricht 

Bezoekadres: Limburglaan 10 NL-6229 GA Maastricht 

+31 6 256 824 82  

interregemr@prvlimburg.nl 

Provincie Noord-Brabant  

Mathieu Oor 

+31 (0)6 52 79 40 72 

moor@brabant.nl 

Vlaams-Brabant 

Peter Dhondt 

+32 (0)16 26 72 19  

peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be 

Provincie Luik 

Cristina Jors  

+32 4 279 34 06  

cristina.jors@liege-euregio.eu 

Rheinland-Pfalz  

Claudia Krütten  

+49 (0)651 949 45 22  

claudia.kruetten@add.rlp.de 

 

 

http://www.interregemr.eu/
mailto:ppjw.lutgens@prvlimburg.nl
mailto:ppjw.lutgens@prvlimburg.nl
mailto:frederik.loy@limburg.be
mailto:axel.noel@liege-euregio.eu
mailto:celine.marchal@dgov.be
mailto:baars@regionaachen.de
mailto:interregemr@prvlimburg.nl
mailto:moor@brabant.nl
mailto:Peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be
mailto:cristina.jors@liege-euregio.eu
mailto:claudia.kruetten@add.rlp.de
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