
Inleiding
De uitvoering van een INTERREG-project gaat in 
sommige gevallen gepaard met hoge eisen aan de 
administratie en de bewijsstukken. Er moet immers 
worden gewaarborgd dat het belastinggeld correct 
wordt besteed. De partners van het programma (de 
betrokken ministeries, provincies en Euregio’s) zetten 
zich er samen met de EU-Commissie voor in om de 
administratieve lasten voor begunstigden te verkleinen. 
Zo kunnen personeelskosten bijvoorbeeld al met behulp 
van standaardtarieven worden afgerekend. Met de 
vereenvoudiging voor mini-projecten is nu een volgende 
stap richting minder bureaucratie gezet. 

Vereenvoudiging voor mini-projecten tot € 1.000 
subsidie
De afrekening van de zogenoemde mini-projecten wordt 
vanaf nu gemakkelijker. In afwijking van de regelingen 
in art. 1.4.1. en 6.3.1 van de algemene aanvullende 
bepalingen INTERREG DE-NL hoeven mini-projecten, 
die binnen de projecten “Kaderproject Prioriteit I + II 
ermn (204062)“, “Kaderproject prioriteit II EUREGIO 
(202060)“, “Kaderproject Prioriteit II (203020)“ en 
“Kaderproject Netwerk + (201064)“ worden uitgevoerd 
en een subsidie van max. € 1.000 ontvangen, geen 
originele facturen en betaalbewijzen meer voor te leggen.

Concreet betekent dat, dat de projectuitvoerders bij 
het afrekenen van hun kosten niet langer de originele 
bewijsstukken indienen bij het projectbureau, maar in 
plaats daarvan (schriftelijke) kopieën of (digitale) scans 
of foto’s van de documenten. De originelen moeten door 
de projectuitvoerder nog wel worden bewaard, zodat ze 
bij een eventuele controle ter plaatse kunnen worden 
voorgelegd. 

Het gebruik van kopieën voor mini-projecten is 
mogelijk voor alle declaraties, die vanaf 1-8-2017 bij het 
verantwoordelijke projectbureau worden ingediend. 

De nieuwe regeling is het resultaat van onderhandelingen 
tussen de partners en de controle-instanties van het 
programma. 
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Kerngroep vereenvoudiging
De partners van het INTERREG-programma werken 
in de „Kerngroep Vereenvoudiging“ samen met 
experts op het gebied van subsidierecht om zo veel 
mogelijk vereenvoudigingen voor projectuitvoerders 
te realiseren. Sommige vereenvoudigingen kunnen 
alleen stap voor stap worden bereikt. Toch is de  
uitvoering van INTERREG-projecten op wezenlijke 
punten al gemakkelijker geworden. Heeft u ideeën, 
hoe de projectuitvoering nog eenvoudiger kan 
worden vormgegeven? Neemt u dan contact op met 
het Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat!



cOntact

HEEFT U VRAGEN OVER HET THEMA
mInI-PrOJecten en VereenVOudInGInG?
neem cOntact met Ons OP

Opgesteld door:
Gemeenschappelijk InterreG-secretariaat

c/o Euregio Rhein-Waal
Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel +49 (0)2821 793037
info@deutschland-nederland.eu
_
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rPm ems dollart region

Bunderpoort 14
9693 CJ Bad Nieuweschans
Tel +31 (0)597 521 912
edr@edr.eu

rPm euregio rhein-waal

Emmericher Str. 24
47533 Kleve
Tel +49 (0)2821 79300
info@euregio.org

rPm eureGIO

Enscheder Str. 362
48599 Gronau
Tel +49 (0)2562 7020
info@euregio.eu

rPm euregio rhein-maas-nord

Konrad-Zuse-Ring 6
41179 Mönchengladbach
Tel +49 (0)2161 6985 505
info@euregio-rmn.de

neemt u contact op met uw verantwoordelijke projectbureau of het regionaal Programma-     
management (rPm) in uw buurt. daar wordt u ondersteund bij de uitvoering van uw project. 

dit informatieblad dient slechts ter informatie. er kunnen geen rechten aan worden ontleend. de 
bepalingen uit uw subsidiebeschikking, de kaderrichtlijn InterreG deutschland-nederland incl. 
anBest InterreG deutschland-nederland in de actueel geldige versie en de betreffende eu-
verordeningen zijn geldig.


