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Positionering Interreg
• Onderdeel van de Structuurfondsen en verlengstuk van het regionaal economisch
ontwikkelingsbeleid van Vlaanderen
Ø basisopdracht = evenwichtige socio-econ ontwikkeling van regio’s,
Ø systemische/structurele/lange termijn veranderingen ondersteunen (transitie beleid)
Ø Economische finaliteit leidend

• Internationale samenwerking “pendant” van het EFRO Vlaanderen programma
• Uitvoering parallel aan/in synergie met andere lokale, regionale of EU
gefinancierde programma’s en projecten
• Kanaal enkel relevant voor een beperkt aantal onderdelen, spelers,
thema’s…binnen brede cultuursector

Enkel buurlanden

Groepering meerdere EU landen

EU 27
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Programma’s met bijzondere opdracht
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Programma inhoud Interreg
Per programma:
• 1 common pot EFRO middelen,
• 1 gebied (enkel buurlanden, groepering van landen, EU28),
• 1 meerjarig actieprogramma,
• 1 identieke uitvoeringstructuur (1 Managementautoriteit, 1 Comité van
Toezicht, 1 centraal programma secretariaat, decentrale contactpunten…)

Programma inhoud Interreg
Thematische concentratie op EU doelstellingen
• “A Smarter Europe”
• “A Greener, Low Carbon Europe
Aanvullend:
• skills voor “smart” en “climate” transitie(s)
• arbeidsmarkt & LLL (grensprogramma’s)
• duurzaam toerisme (grensprogramma’s)
• Grens “governance”/grensknelpunten (grensprogramma’s)

Programma inhoud – tentatief overzicht
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Mogelijke kansen voor cultuur sector
Programma topics

Mogelijke kansen

A Smarter Europe (alle
programma’s)

CCI
bijv. digitalisering, product & service design, AI, AVR..

A Greener, Low Carbon
Europe (alle
programma’s)

CCI – bijv. circulaire economie concepten/oplossingen,…
Erfgoed - Bijv. energietransitie, innovatieve klimaatvriendelijke
renovatie/bouwconcepten…

Duurzaam toerisme

Geïntegreerd grensoverschrijdend cultureel-toeristisch aanbod,
innovatieve toeristische belevingen (incl. erfgoed)

Grensoverschrijdende
arbeidsmarkt, skills, LLL
(EMR, FWVL, VLNL)

“resilience” van de cultuur sector in het algemeen, opleidingen en
professionalisering, ondernemende skills en vaardigheden

People2People
microprojecten (EMR,
FWVL)

“Cultuur” in meer klassieke/enge zin. Bijv. cultuur als bindmiddel/drager
voor contact tussen burgers aan weerszijden van de grens over
programma thema’s

Wat niet: projecten met uitsluitend of overwegend culturele of artistieke finaliteit

Projecten 14-20

[ Protopitch 3.0 ]

starteren KMO ondersteuning in de
sector van de digitale
beeldbewerking en creatieve
industrieën (FWVL)

PowerVIBES - Sustainable
solutions for the festival
market: delivering reliable
power by a decentralized
hybrid solar & wind energy
system (NWE)

C2L3Play Living lab voor product ontwikkeling
binnen CCI domeinen (1) geconnecteerde
ecologie; (2) ICT voor educatie; (3) transmedia
(FWVL)

DEMO Duurzaamheid en Ecologie in
de Muzieksector en haar Organisaties’
(FWVL)

GREEN SCREEN: duurzame
praktijke in de audiovisuele
productie-industrie (AVP),
kortweg film en tv industrie
(Interreg Europe)

DEMI MORE: maak monumenten duurzaam
met innovatie, energie en inzicht (VL-NL)

TOURISM LAB: ontwikkeling
innovatieve toeristische
belevingen (FWVL)

Doelgroep
• Alle types organisaties ongeacht hun juridisch statuut welkom
• Rechtspersoonlijkheid = basisvereiste.
• Geen natuurlijke personen.
• Staatssteunregels van toepassing (verschil met centrale/thematische EU
programma’s)

Hoe werkt Interreg
• Projectoproepen (generiek of gericht) in 2 stappen: indiening concept >
preselectie of niet > full application. Doorlooptijd 9-12 maanden van oproep t.e.m.
goedkeuring stap 2. Online aanvraagproces.
• Gebieds- en resultaatgerichte aanpak: afgebakende programmagebieden met
eigen prioriteiten/strategie incl vooraf gedefinieerde output en
resultaatindicatoren waaraan projecten moeten bijdragen.
• Verplicht vertrekpunt = programma topic en bewezen nood/ meerwaarde van de
geplande internationale samenwerking.

• Rapportering en audit: 6 maandelijkse inhoudelijke en financiële rapportering en
controle + tussentijdse steekproefcontroles
• Evaluatie en selectie niet door EC maar door Lidstaten/regio’s (common pot EFRO
middelen per programma) na technisch advies door een Joint Secretariat

Partnerships
• triple of 4druple helix consortia van kennisinstellingen, regionale-lokale
overheden, intermediairen, NGO’s, (individuele) bedrijven…
• nadruk op partners die structureel omgevingsfactoren kunnen beïnvloeden,
steeds verschillend naargelang de topic
• Interdisciplinair en multisectorieel
• multilevel governance

• min. 2-3 landen of meer afhankelijk van programma, gemidd 5-10 partners
afh van programma omvang
• Ondersteuning bij partner search mogelijk via een formeel en informeel
netwerk van National Contact Points en lokale contactpersonen

Budget
Programmabudget
• +/- 25-30 MEUR/jaar voor alle programma thema’s gespreid over een 6tal
programma’s;
• Niche: vnl. co-funden grotere ontwikkelingen (internationaliseren, opschalen…),
zaaigeld, katalysator/versneller beloftevolle ontwikkelingen,….

Projectbudgetten
• Budget en looptijd: gemidd. 2-3 MEUR totale kost, 3-4 jaar looptijd, kleinere
projecttypes mogelijk (30k-50k)
• Gemiddeld max 50-60% financiering door de programma’s.
• Voorfinanciering van de onkosten door de projectpartners zelf. Lagere % mogelijk
afhankelijk of staatssteunregels dit verplichten
• 90 dagen max. betaaltermijn

Activiteiten
• Type projecten = werking, infrastructuur of combinaties van beiden.
Uitzondering = kleinere projecttypes zoals “microprojecten” (30k-50k)
• Activiteiten = stadia voorbij fund onderzoek. Met nadruk op demonstratie,
pilotering via living labs, proeftuinen… met oog op versnelde uitrol en
opname, disseminatie…van innovaties
• Cfr. opnieuw vnl. co-funden grotere ontwikkelingen (internationaliseren,
opschalen…), zaaigeld, katalysator/versneller beloftevolle ontwikkelingen,….

• Zeer ruim assortiment aan kosten subsidiabel : van werking (personeel,
overhead, communicatie reis en verblijf, grondstoffen…) tot en met
infrastructuur (materialen, renovatie, bouw…) of combinaties hiervan.

Beschikbare dienstverlening

Netwerk aan national contact points/projectadviseurs Interreg
• 1e lijn advies (is dit iets voor Interreg?), oriënterend advies (welk programma beste
“fit”?), doorverwijzing naar andere VLAIO of EU instrumenten
• 1 op 1 begeleiding van idee tot Interreg proof projectaanvraag
• Partner search en match-making met buitenlandse partijen ism buitenlandse
Interreg NCPs
• Terugkoppeling met programmasecretariaten
• Samenwerking en afstemming NCPs in andere Lidstaten
• Begeleiding en technische bijstand na goedkeuring van projecten

Zie EFRO Interreg contacten in 1 oogopslag via VLAIO website

Kalender en 1e calls
• Tussen zomer ‘21– 12/21: gefaseerde indiening OP’s bij EC,
• Vanaf 09/21 en later in ‘21: officieuze pre-start 1e programma’s, 1e
lancering events (09/21 VLNL?, 11-12/21 NSR?...), 1e oproepen mogelijk
• Begin 2022: echte start programma’s en tegen voorjaar ’22 1e
(pre)selecties van projecten”

Tips/reflectie
• Interreg hoogstens voor beperkt aantal onderdelen cultuursector relevant en ook in
het algemeen beperkte additionele financieringsbron
• Combineer en maak gebruik van de verschillende EU en Vlaamse instrumenten. Het
ene instrument kan een opstap zijn naar een ander en vice versa.
• Gebruik Interreg desgevallend enkel voor projecten met een lange termijn/strategisch
perspectief, complexe probleemstelling…niet voor one shots of dringende kwesties die
meteen of op KT een oplossing vereisen. Uitzondering = “micro-projecten”.
• Werk samen, “team up” met andere domeinen en sectoren, incl. domeinen die
ogenschijnlijk ver van de eigen sector afliggen (“open innovatie” gedachte)
• Interreg projecten = administratief-financieel complex te managen projecten > zorg
voor een solide administratief-technische organisatie.

Inspiratie
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Inspiratie

Inspiratie

WVL: https://www.projectendatabank.be
OVL: https://euprojecten.oost-vlaanderen.be
A’PEN: https://www.europabijons.be/app/
Limburg: http://www.limburg.be/EUlim
Vl-BR: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/efrovlaanderen

Bedankt voor jullie aandacht!
Vragen over de inhoud van deze presentatie?
Contact via interreg@vlaio.be of david.grzegorzewski@vlaio.be

Op de hoogte blijven of
verdere ondersteuning & advies
EFRO nieuws via onze linkedin pagina of schrijf je in voor de EFRO
nieuwsbrief
EFRO Interreg contacten in 1 oogopslag

