Jaarverslag over de uitvoering (AIR) 2020
PUBLIEKSSAMENVATTING
Het jaarverslag over de uitvoering (Annual Implementation Report, AIR) van het
programma Interreg Euregio Maas-Rijn (Interreg EMR) over 2020 geeft
gedetailleerd inzicht in de activiteiten van het programma tussen 1 januari en 31
december 2020. In deze Publiekssamenvatting wordt een overzicht gegeven van
de belangrijkste feiten en hoogtepunten van het jaar 2020.
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.
Het jaar 2020 in cijfers*

In 2020 hebben 48 projecten met 306 partners in Duitsland, Nederland en België
aan

gezamenlijke

doelen

gewerkt,

waarbij

duurzame

netwerken

en

samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd.
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.
Interreg

Euregio

Maas-Rijn

heeft

voor

de

periode

2014-2020

vier

investeringsprioriteiten geselecteerd:


Innovatie



Economie



Sociale inclusie en opleiding



Territoriale ontwikkeling

In 2020 hebben we in het
kader van alle vier de
investeringsprioriteiten
projecten
Hiernaast

gesteund.
staat

een

uitsplitsing op basis van
de prioritaire assen.
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De doelstellingen waar Interreg EMR 2014-2020 aan bijdraagt**
Om een beter inzicht te krijgen in het soort projecten dat door Interreg EMR wordt
gesteund, verwijzen wij hier graag naar de thematische doelstellingen en
steunverleningsgebieden waarop de projecten betrekking hebben: Alle
prioritaire assen houden verband met de visie op de toekomst van Europa van
de Europese Unie. Het doel van de Unie was en is het stimuleren van slimme
ontwikkeling, het ondersteunen van duurzame economische groei, en het
bevorderen van een inclusieve samenleving. Deze toekomstvisie wordt nader
uitgewerkt in de Europa 2020-strategie.
Om beter te begrijpen hoe Interreg Euregio Maas-Rijn bijdraagt aan deze
doelstellingen, staan hieronder de thematische doelstellingen die zijn
gekoppeld aan de verschillende prioritaire assen en steunverleningsgebieden
van de Interreg EMR-projecten. Deze thematische doelstellingen (grote kaders) en
investeringsprioriteiten (kleine kaders) vormen belangrijke hoekstenen van de
Europa 2020-strategie en geven aan hoe ons programma bijdraagt aan de
verwezenlijking van de Europese doelstellingen.
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Budget
Voor de periode 2014-2020 heeft de Europese Unie een budget van 96 miljoen
euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar
gesteld voor grensoverschrijdende projecten in ons programmagebied: het
grensgebied van België, Duitsland en Nederland. Daarnaast moet er binnen
dezelfde programmaperiode nog eens 44 miljoen euro in Interreg EMR-projecten
worden geïnvesteerd uit andere bronnen (bijvoorbeeld regionale of particuliere
middelen).
Zoals hieronder aangegeven, is in het kader van het programma tot eind 2020
bijna 83 miljoen euro van de EU-subsidie toegekend in het kader van vijf reguliere
projectoproepen en de specifieke COVID-call Call 6 werd gelanceerd in 2020, maar
aangezien deze projecten pas in 2021 van start gaan, is de toekenning van deze
subsidie niet in het bedrag meegenomen.
De resterende 13,7% zal derhalve worden toegekend aan de projecten van call 6
(toekenning begin 2021). Een eventueel resterend budget kan op korte termijn in
2021 beschikbaar worden gesteld voor een laatste call.
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Hoewel eind 2020 het einde van de programmaperiode (2014-2020) markeert,
loopt

de

subsidiabiliteitsperiode

voor

de

in

deze

programmaperiode

geselecteerde projecten door tot december 2023.
Dit betekent ook dat de subsidie voor deze programmaperiode tevens in de
komende drie jaar zal worden uitbetaald. Dit geldt met name voor de projecten
die pas aan het einde van de programmaperiode met hun activiteiten zijn gestart.
Evenementen
Op 3 februari 2020 heeft Interreg EMR in Maastricht een Lead partnerseminar georganiseerd voor de zes projecten die in het kader van call 5 zijn
geselecteerd. Tijdens het evenement werden nuttige tips gegeven voor een
goede uitvoering van Interreg EMR-projecten. Als onderdeel van het seminar
kregen de Lead partners ook de toekenningsbrieven, de aangepaste
projectposters en de logo's. Daarnaast organiseerde het programma een
training

voor

de

projectpartners

over

het

elektronische

monitoringsysteem (eMS) in de verschillende programmatalen.
Bovendien heeft Interreg EMR webinars georganiseerd over de COVID-call en
call 6, heeft het deelgenomen aan verschillende externe evenementen, zoals de
Europadag in de programmagebieden, en een grote openbare overlegronde
georganiseerd over de komende programmaperiode, alsmede breakout-sessies
over de toekomst met kleinere groepen experts.
Corona
Corona heeft grote gevolgen gehad voor de Interreg EMR-projecten. Daarom is in
het kader van het programma een reeks maatregelen genomen om projecten te
helpen de crisis te doorstaan:


Projectverlenging om eventuele vertragingen als gevolg van corona op te
vangen



Online projectevenementen en vergaderingen zijn het nieuwe normaal
geworden om te voldoen aan de coronamaatregelen
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COVID-call
In het kader van de huidige coronacrisis heeft het Interreg-programma
Euregio Maas-Rijn (EMR) een speciale call uitgeschreven speciaal gericht op
het crisisbeheer in verband met corona. Er zijn vijf projecten geselecteerd die
ertoe moeten leiden dat de grensregio beter bestand is tegen corona.
"Vanwege de dringende behoefte aan steun was deze call slechts voor een
beperkte tijd beschikbaar, en in het kader van het programma is besloten om
90% van alle subsidiabele kosten te financieren met geld uit het EFRO
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Projecten hoefden ook slechts
een vereenvoudigd aanvraagformulier in te dienen. Hierdoor konden wij
snel

inspelen

op

de

gevolgen

van

de

coronacrisis",

aldus

David

Grzegorzewski, destijds voorzitter van het Comité van Toezicht van het
Interreg EMR-programma.
Uit de ingediende aanvragen hebben de 13 partners vijf projecten
geselecteerd waarmee in totaal 4,55 miljoen euro aan EFRO-middelen is
gemoeid.
Projecten COVID-call
In het kader van de COVID-call zijn de projecten wearIT4COVID, CoDaP, CORESIL,
euPrevent COVID en Pandemric geselecteerd. De projecten hebben de volgende
doelstellingen:


wearIT4COVID: realiseren van een draagbaar en realtime monitoringsysteem
voor COVID-19-patiënten.
Meer informatie: wearIT4COVID | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)



CoDaP:

ontwikkelen

van

grensoverschrijdende

consensus-

behandelingsrichtlijnen, het oprichten van een COVID-19-gegevensplatform om
te anticiperen op een nieuwe golf, een studie om de klinische richtlijnen te
verbeteren en het bouwen van een efficiënte en veilige IT-infrastructuur.
Meer informatie: CoDaP | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)
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CORESIL: het ontwikkelen van een coherent aanbod om de autonomie van
kwetsbare personen en hun natuurlijke herstel te versterken.
Meer informatie: CORESIL | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)



euPrevent COVID: inzicht krijgen in de impact van COVID-19 op de Euregio
door de prevalentie van antilichamen bij personen uit de regio te onderzoeken.
Meer informatie: euPrevent COVID | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)



Pandemric: versterken van de samenwerking binnen de Euregio bij de aanpak
van grote crises zoals COVID-19, onder meer op het vlak van informatieuitwisseling, samenwerking tussen IC's en het onderzoeken van de juridische
aspecten van grensoverschrijdend ambulancevervoer. Daarnaast worden ook
een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en een centrum voor de
collectieve aanschaf van beschermingsmaterialen uitgerold.
Meer informatie: PANDEMRIC | Interreg Euregio Maas-Rijn (interregemr.eu)

Call 6
De zesde call voor het indienen van projecten in het kader van het programma
Interreg Euregio Maas-Rijn is op 10 november 2020 gesloten. Call 6 werd in maart
2020 gelanceerd. Er is ruim 20 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds
voor

Regionale

Ontwikkeling

(EFRO),

met

een

maximaal

medefinancieringspercentage van 50%. Aanvragers konden een aanvraag
indienen in het kader van alle vier de prioritaire assen en 19 consortia hebben
daadwerkelijk een project ingediend.
Het Comité van Toezicht heeft begin februari 2021 het definitieve besluit over de
selectie van de projecten genomen. In het kader van call 6 van Interreg Euregio
Maas-Rijn 2014-2020 zullen 14 nieuwe projecten subsidie ontvangen. Aangezien
hun begindatum in 2021 ligt, is in dit verslag het budget voor deze projecten niet
meegenomen.
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Volgende programmaperiode
De volgende programmaperiode van Interreg Euregio Maas-Rijn loopt van 2021
tot 2027. Ook in deze programmaperiode zullen wij de interregionale
samenwerking in de Euregio Maas-Rijn blijven ondersteunen.
Interreg Euregio Maas-Rijn werkt hard aan het toekomstige programma. Wij
hebben een werkgroep ingesteld om het algehele proces in goede banen te
leiden, formele besluiten te nemen over de inhoud van dit programma en om onze
thematische

prioriteiten

te

selecteren.

De

werkgroep

bestaat

uit

vertegenwoordigers van de partnerregio's die de besluiten nemen. Ook een
waarnemer van de Europese Commissie en de Managementautoriteit van het
programma maken deel uit van de werkgroep, zij hebben echter geen
beslissingsbevoegdheid. Wij hebben tevens externe experts ingehuurd om ons
te helpen bij het opstellen van het nieuwe programma.
De (beoogde) focus van het programma ligt op de volgende maatschappelijke
uitdagingen:


Industriële transitie



Groene samenleving



Gezondere burgers



Toerisme



Leven en werken zonder grenzen

In november 2020 hebben wij de tweede openbare overlegronde over de
nieuwe programmaperiode georganiseerd. Bij deze overlegronde mochten we
ruim 175 deelnemers uit de Euregio Maas-Rijn verwelkomen. Het overleg vond
plaats in de vorm van een discussie tussen de sprekers van Interreg Euregio MaasRijn, waarbij het publiek diverse keren de gelegenheid had om ook te reageren en
zijn mening te geven. Daarnaast had het brede publiek tot medio december de tijd
om te reageren op het ontwerpprogramma.
Ook heeft het programma een speciale expertsessie over het thema toerisme
georganiseerd. Deze sessie werd georganiseerd zodat ook de belanghebbenden
hun ideeën konden inbrengen over deze prioritaire as en de toekomstige
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mogelijkheden op dit gebied. In 2021 zijn ook nog extra expertsessies gehouden
over de andere potentiële prioritaire assen.
* Deze cijfers zijn gebaseerd op onze interne monitoring. Deze cijfers moeten worden opgevat als een minimum
hoeveelheid, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de daadwerkelijke aantallen hoger liggen.
** Vanwege de layout zijn sommige benamingen van steunverleningsgebieden en thematische doelstellingen ingekort.
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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.
Meer informatie over een bepaalde call en het indienen van projecten?
Neem dan contact op met uw regionale contactpersoon.
Provincie Limburg (NL)
Anna Ozerova
+31 6 21 65 68 07
al.ozerova@prvlimburg.nl

Provincie Noord-Brabant
Mathieu Oor
+31 (0)6 52 79 40 72
moor@brabant.nl

Provincie Limburg (BE)
Frederik Loy
+32 11 23 74 16
frederik.loy@limburg.be

Vlaams-Brabant
Peter Dhondt
+32 (0)16 26 72 19
peter.dhondt@Vlaamsbrabant.be

Provincie Luik
Axel Noël
+32 4 279 34 04
axel.noel@liege-euregio.eu

Provincie Luik
Cristina Jors
+32 4 279 34 06
cristina.jors@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

Rheinland-Pfalz
Claudia Krütten
+49 (0)651 949 45 22
claudia.kruetten@add.rlp.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
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