
Interreg VI 
Deutschland-Nederland

www.deutschland-nederland.eu

http://www.deutschland-nederland.eu/


Belangrijke
veranderingen
2 prioriteiten  4 prioriteiten

Strategische initiatieven  Focusthema‘s

Doorlooptijd van aanvraag ca. 18 weken

Vereenvoudigde kostenoptie – 40% overige kosten

Vereenvoudigde afrekening kleine projecten

Communicatieplanning al bij de aanvraag

Nieuw (project)logo

2



Projecttypen
Projecttype groot middel klein

Max. subsidie (EU) € 5.000.000 € 25.000 € 750

Max. subsidiequote 50-70%* 50% vast tarief

Looptijd max. 4 jaar max. 2 jaar vanaf 1 dag

Afrekening regulier makkelijk zeer makkelijk

Voorbeelden Samenwerking tussen 
MKB, kennisinstellingen, 
overheidsinstanties, 
maatschappelijke 
organisaties, innovatie

Samenwerking tussen 
burgers, scholen, 
zorginstellingen, cultuur, 
veiligheid en overheid

Schooluitwisselingen, 
sportactiviteiten, 
maatschappelijke
organisaties

* Subsidiequote van prioriteit
afhankelijk
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Eisen aan het project

Grensoverschrijdend karakter – min. één Nederlandse en één Duitse partner, 
projectaanvraag wordt gezamenlijk voorbereid, gezamenlijk gefinancierd en samen 
gerealiseerd.

De uitwerkingen van het project moeten het programmagebied en haar bevolking ten 
goede komen.

Max. 10 projectpartners.



Prioriteiten & Budget

Prioriteit 1
Een innovatiever programmagebied

Prioriteit 2
Een groener programmagebied

Prioriteit 3
Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Prioriteit 4
Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Totale programmavolume
voor Interreg VI 
Deutschland-Nederland
€ 465.798.619,84

Prio 1
€ 101.260.569,53 

Prio 2
€ 45.004.697,57

Prio 3
€ 39.379.110.37

Prio 4 
€ 39.379.110.37

Totaal EFRO 
€ 225.023.487,84
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Focusthema‘s

Agro & Food

Health & Care

High Tech Systems & Materials

Energie & Klimaat

Integratie, onderwijs en arbeidsmarkt –
hiervoor worden regionale speerpunten 
geformuleerd



Aanvraagprocedure
Projectidee wordt met het regionale programmamanagement besproken

Gezamenlijke verdere uitwerking door de projectpartners

Het project kan pas ingediend worden, wanneer de aanvraag 100% compleet is

Het programma beraadt intern over de financieringsmogelijkheden

Technische toetsing

Beoordeling door experts (prioriteit 1+2)

Besluitvorming in de programmabrede (prioriteit 1+2) of in een regionale (prioriteit 3+4) 
stuurgroep

Projectstart op zijn vroegst hopelijk Q 3 2022
* Er zijn geen calls / projectoproepen: 

doorlopende indiening van projecten
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Besluitvorming Interreg VI
Doorlooptijd van aanvraag van indiening tot goedkeuring ca. 18 weken

Projecten in de prioriteiten 1 en 2 worden in een programmabrede stuurgroep besloten (hierin zijn 
twee Euregio´s met één gezamenlijke stem afgevaardigd)

Projecten in de prioriteiten 3 en 4 worden in regionale stuurgroepen (1 per Euregio) besloten

3 van de 18 weken doorlooptijd zijn gereserveerd voor de standpuntbepaling door de partners

De Euregio´s beoordelen de projecten m.b.t. de grensoverschrijdende acceptatie en impact voor de 
grensregio.
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Voorstel besluitvorming in de ERW
Huidig ritme van 2 fysieke bijeenkomsten per jaar voor de commissies en de Euregioraad 
blijft bestaan

Zodra bekend is, wanneer het “drie-weken-tijdvenster” voor een Interreg-besluitvormingsronde van 
start gaat, word een digitale vergadering gepland voor de desbetreffende commissies. 

De definitieve standpuntbepaling verschuift van de Euregioraad naar het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur besluit indien mogelijk in de fysieke vergaderingen, mocht dit niet 
passen, kan deze besluitvorming ook digitaal of schriftelijk plaatsvinden. 

De Euregio Rijn-Waal geeft haar standpunt mee aan de desbetreffende Euregio´s in de 
programmabrede stuurgroep / resp. geeft dit af in de regionale 
Stuurgroep. 
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Hartelijk dank voor uw
aandacht!
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