
 

 

 

 

Jaarverslag over de uitvoering (AIR) 2021  

PUBLIEKSSAMENVATTING 

Het jaarverslag over de uitvoering (Annual Implementation Report, AIR) van het 

programma Interreg Euregio Maas-Rijn (Interreg EMR) over 2021 geeft 

gedetailleerd inzicht in de activiteiten van het programma tussen 1 januari en 31 

december 2021. In deze Publiekssamenvatting wordt een overzicht gegeven van 

de belangrijkste feiten en hoogtepunten van het jaar 2021.  

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

en kwaliteit van leven binnen 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 2021 in cijfers*  

Tot eind 2021 heeft het programma 

Interreg Euregio Maas-Rijn in totaal 

61 projecten ondersteund, waarvan 

er 50 (een deel van) dit jaar actief 

waren. Daarnaast zijn er twee 

projecten geselecteerd voor 

financiering in het kader van Call 8 

(de ‘energie-call’). Deze hebben in 
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2022 hun toekenningsbrief ontvangen.  

Afgelopen jaar hebben onze projecten, met 312 partners in Duitsland, Nederland 

en België, samengewerkt aan gezamenlijke doelen en de vorming van duurzame 

netwerken en samenwerkingsverbanden.  

Doelstellingen van Interreg EMR 

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 onderwijs 

 Territoriale ontwikkeling 

Ook in 2021 hebben we 

projecten in al onze 

prioritaire assen 

ondersteund. Hiernaast 

vindt u een overzicht van het 

aantal projecten per 

prioritaire as (inclusief 

afgesloten projecten). 

 



 

 

3 

 

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, heeft het programma tot eind 2021 bijna 99,5 

miljoen euro aan EU-subsidie toegekend via zeven reguliere projectoproepen en 

de specifieke COVID-call. Dit betekent dat er sprake is van een overcommittering 

van 3,4%. Volgens onze financiële monitoring zullen er namelijk middelen 

terugvloeien vanuit sommige projecten.  
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Deze terugvloeiende middelen zullen in 2022 worden ingezet voor Call 9, voor 

projecten die zijn gericht op de overstromingsproblematiek in de Euregio Maas-

Rijn. Een eventueel resterend budget kan in 2022 op korte termijn beschikbaar 

worden gesteld voor een laatste projectoproep, Call 10.  

We willen erop wijzen dat eind 2020 weliswaar de programmaperiode (2014-

2020) is geëindigd, maar dat de subsidiabele periode voor de in deze 

programmaperiode geselecteerde projecten nog doorloopt tot december 2023.  

Evenementen 

Het jaar 2021 begon voor ons programma met het organiseren van diverse 

voorlichtingsbijeenkomsten in januari, februari en maart over de volgende 

programmaperiode. 

 

Op 25 maart en 31 maart 2021 hebben we 

een leadpartner-evenement georganiseerd 

voor alle leadpartners van de projecten van 

Call 6. Drie maanden later was er een 

startbijeenkomst voor Call 8.  

 

In september heeft Interreg Euregio Maas-Rijn 

de Dag van de Europese Samenwerking 

georganiseerd. Daar kon het publiek 

kennismaken met een aantal van onze 

projecten en zien hoe de Europese subsidie 

zorgt voor verbeteringen in onze regio.  
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In november is het nieuwe programma 

gepresenteerd tijdens het evenement Europa 

in Rheinland-Pfalz, en in december hebben 

we de uitreiking van de RegioStar Awards 

bijgewoond.  

Verder hebben onze projecten 18 start- en 

slotevenementen georganiseerd, en daarnaast diverse workshops en 

andere online-evenementen.   

Call 6  

De zesde projectoproep van het programma Interreg Euregio Maas-Rijn sloot op 

10 november 2020. Daarbij ging het om subsidie uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een maximaal cofinancieringspercentage 

van 50%. Aanvragers konden een aanvraag indienen onder elk van de vier 

prioritaire assen, en 19 consortia hebben daadwerkelijk een project ingediend.  

Begin februari 2021 heeft het Comité van Toezicht definitief besloten over de 

selectie van de projecten. Er worden nu 13 nieuwe projecten gesubsidieerd in 

het kader van Call 6 van Interreg Euregio Maas-Rijn 2014-2020.  

De projecten van Call 6  

Bij de zesde call van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn is Europese 

subsidie toegekend aan de volgende projecten:  

 

 Blockchain4Prosumers (BC4P): EU-subsidie € 1.399.927. Het doel van dit 

project is om een concrete, innovatieve blockchaintechnologie te 

 



 

 

6 

 

ontwikkelen voor een veilige energiemarkt met behulp van duurzame 

energie.  

 ET2SMEs: EU-subsidie € 1.149.995. Dit project wil het midden- en 

kleinbedrijf laten profiteren van de economische en sociale effecten van 

de mogelijke komst van de Einstein Telescoop in de Euregio Maas-Rijn.  

 Food Screening EMR: EU-subsidie € 953.040. Dit project wil lokale 

KMO's/MKB-bedrijven ondersteunen bij de overgang naar duurzame 

landbouw.  

 euPrevent PROFILE: EU-subsidie € 741.084. Het project 'Preventie van 

eenzaamheid bij ouderen in de Euregio', of kortweg PROFILE, stimuleert 

grensoverschrijdende samenwerking om eenzaamheid onder ouderen te 

voorkomen en tegen te gaan. 

 EMRWINE: EU-subsidie € 639.674. Het belangrijkste doel van dit project is 

om een grensoverschrijdend netwerk te creëren op het gebied van 

wijnbouw in België, Duitsland en Nederland. 

 COMPAS: EU-subsidie € 1.079.869. Dit project wil het 

organisatievermogen in de medische sector vergroten door een 

uitgebreide cursus te ontwikkelen over gezondheidszorg, patiëntveiligheid 

en innovatie. 

 Skills4you: EU-subsidie € 1.408.189. Het doel van dit project is om 

leerkrachten bij te scholen op het gebied van online lesgeven, zodat ze 

hun aanpak beter kunnen afstemmen op de verschillen in capaciteit en 

behoeften van hun leerlingen. 

 EMRLingua: EU-subsidie € 1.359.242. Dit project richt zich op het 

versterken van de aandacht voor het belang van de buurtalen Frans, Duits 

en Nederlands en van interculturele competenties.  
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 EMR Digital Twin Academy: EU-subsidie € 2.058.134. De grensregio van 

België, Nederland en Duitsland heeft de potentie om uit te groeien tot een 

topregio op het gebied van Digital Twin-technologieën.  

 FUNFORLAB: EU-subsidie € 605.374. Dit project wil medische beroepen in 

het algemeen promoten en tevens bevorderen dat meer mensen aan de 

slag gaan als medisch-technisch assistent.  

 EUTech: EU-subsidie € 633.978. Dit project is erop gericht om de 

populariteit van bètavakken/techniek onder leerlingen – maar ook 

docenten – te verbeteren en het belang van deze vakken te onderstrepen.  

 Crossquality: EU-subsidie € 149.983. Dit project houdt zich bezig met de 

kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn 

en met de invloed die Interreg-projecten hebben op de regio. 

 From Waste 2 Profit: EU-subsidie € 2.600.341. De projectpartners willen 

het afvalbeheer bij KMO's/MKB in het programmagebied verbeteren. 

Call 8 

Op 17 augustus 2021 heeft het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn een 

speciale call geopend voor energiegerichte projecten. Deze projectoproep van 

Interreg EMR was bedoeld voor initiatieven die zich richten op een efficiënter 

gebruik van hulpbronnen door KMO's/MKB. Oplossingen kunnen liggen op het 

gebied van groene waterstof, energiegemeenschappen, de inzet van LVDC-

technologie (low-voltage direct current) en de ontwikkeling van lokale 

technologie voor geïntegreerde zonnecellen.  

 

Via deze projectoproep wordt door het programma en de programmapartners 

ruim 3,8 miljoen euro geïnvesteerd in klimaatvriendelijke economische 

samenwerking in de grensregio, met een Europese bijdrage van ruim 1,9 
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miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

De Call 8-projecten hebben hun toekenningsbrief begin 2022 ontvangen en zijn 

inmiddels van start gegaan. In 2022 ondersteunt het programma nu 63 

projecten.  

Publiciteit  

In 2021 zijn onze projecten en Interreg EMR herhaaldelijk in de pers en de media 

geweest. Onderstaande selectie geeft een indruk van de berichten in de media 

in 2021: 
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RegioStars Awards 

De RegioStars Awards zijn “een 

Europees excellentielabel voor 

projecten met financiële steun van de 

EU waarbij gekozen is voor een 

innovatieve en inclusieve benadering 

van regionale ontwikkeling” (RegioStars 

2021 Guide for Applicants). In 2021 heeft het Interreg-programma Euregio Maas-

Rijn vier verschillende projecten ondersteund bij hun RegioStars-aanvragen.  

Van deze vier voorgedragen projecten werd TREE tot een van de 25 finalisten 

gekozen, en werd uiteindelijk winnaar van de RegioStars Award in de categorie 

‘Een rechtvaardig Europa’ (keuze van de jury). TREE is daarmee een van de drie 

Interreg-projecten die dit jaar een RegioStars Award hebben gewonnen.  

Volgende programmaperiode  

 

Ons programma zal in de volgende programmaperiode, die loopt van 2021 tot 

2027, de naam Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) dragen. Ook in deze 

programmaperiode zullen wij de interregionale samenwerking. 

 

Interreg Maas-Rijn werkt hard aan het toekomstige programma. Wij hebben een 

werkgroep ingesteld om het hele proces in goede banen te leiden, formele 

besluiten te nemen over de inhoud van dit programma en om onze thematische 

prioriteiten te kiezen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de 

REGIOSTARS 2021 
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partnerregio's die de besluiten nemen. Ook zitten er waarnemers in namens de 

Europese Commissie en de Managementautoriteit van het programma, maar zij 

hebben geen beslissingsbevoegdheid. Verder hebben wij ook externe experts 

ingehuurd om mee te werken aan het opstellen van het nieuwe programma. 

 

De (beoogde) focus van het programma ligt op de volgende maatschappelijke 

uitdagingen:  

 

 Industriële transitie 

 Groenere samenleving 

 Gezondere burgers 

 Toerisme 

 Leven en werken zonder grenzen 

 

Zoals eerder vermeld heeft het programma in 2021 ook gerichte expert meetings 

georganiseerd over deze onderwerpen om nadere input van de stakeholders zelf 

te krijgen. Momenteel is de verwachting dat de officiële 

partnerschapsovereenkomst in maart 2022 zal worden ondertekend, zodat het 

toekomstige programma ter goedkeuring naar de Europese Commissie kan 

worden gestuurd.  

 

* Deze cijfers zijn gebaseerd op onze interne monitoring. Deze getallen moeten worden opgevat als 

minimumaantallen, want het is niet uit te sluiten dat ze hoger worden.   
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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 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 

+49 241 927 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 

Postadres: 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 6 52 79 40 72 

moor@brabant.nl 

Vlaams-Brabant 

Peter Dhondt 

+32 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  

+49 651 949 45 22  

claudia.kruetten@add.rlp.de 
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