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1. Essentials mbt Interreg

Bron: DG REGIO



1. Essentials mbt Interreg
• Lange termijn transitiebeleid: (via internationale samenwerking) versneld 

systemische/structurele/lange termijn veranderingen realiseren rond divers palet maatschappelijke 
uitdagingen.

Ø Smart – Green – Just transition(s)
Ø Multidisciplinaire aanpak met cross-overs verwacht tussen sectoren/domeinen

• Socio-economische finaliteit leidend: back-bone van onze regionale economie & maatschappij 
versterken. Door vertaling/valorisatie projectresultaten in econ. activiteit, jobs, producten/diensten…

• Basisgedachte = project(en) niet uitvoerbaar zonder EU samenwerking, projecten moeten duidelijke 
win-win voor een (groter) deel van de Unie opleveren.

• Uitvoering parallel aan/in synergie met andere lokale, regionale of EU gefinancierde programma’s en 
projecten (lokaal, provinciaal, Vlaams, HORIZON, CEF, Life, …). Niche qua budget tov andere fondsen = 
vnl. co-funden grotere ontwikkelingen, zaaigeld, katalysator/versneller beloftevolle ontwikkelingen,….



Enkel buurlanden  

(actiegericht/implementatie)

Groepering meerdere EU landen

(actiegericht/implementatie)

EU breed

(Vnl beleidsleren, platformen…)

Grensregio Vlaanderen Nederland

Maas-Rijn

Frankrijk-Wallonië

-Vlaanderen

Noordzee Regio

Noordwest 

Europa

Interreg Europe

Urbact

Urban Innovative Actions

Programma’s met bijzondere opdracht

Interact Kennisplatform/-hub Management Autoriteiten 

Interreg |

ESPON Kennisplatform/-hub territoriale analyses voor (EU) 

beleidsmakers



SMARTER EUROPE

O&I

Digitalisering

KMO’s/o’schap

Skills voor transitie

GREENER EUROPE

Energie (EE, EF, smart 
grids)

Klimaatverandering

Waterbeheer

Circulaire economie

Biodiversiteit/groene 
infra

Duurzame mobiliteit

SOCIAL EUROPE

Grensoverschr arbeidsmarkt
Gezondheid(szorg)

Levenslang leren (LLL)
Duurzaam Toerisme

Grens-/ samenwerking 
governance

Sterker 
regionaal beleid(sleren)

(Europe)

Slimme/groene/
inclusieve steden (Urbact, EUI)



EFRO-budget – in miljoen € 2014-2020 2021-2027

EFRO INTERREG
Grensoverschrijdend (A)
Grensregio VL-NL 152.6 205
Euregio Maas-Rijn 96 125
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 170 286

Transnationaal (B)
Noordzee Regio 167.2 176,5
Noordwest Europa 396 310

Interregionaal ©
Interreg Europe 359 379
Urbact 74 79.7
EUI – European Urban Initiative 372 300



2. Snapshot van een Interreg project

• Typisch 3 tot 4 jaar looptijd

• min. 2-3 landen of meer afhankelijk van programma, 
• Ruime range aan project budgetten: € 1 - 8 mio, gemiddeld € 2-3 mio, of ook 

kleinschalige projecten (< 500k) tot micro-projecten (30k-50k)

• Gemiddeld max 50-60% EFRO financiering. Voorfinanciering van de onkosten door de 
projectpartners zelf. 90 dagen max. betaaltermijn.

• 6 maandelijkse inhoudelijke en financiële rapportering en controle + jaarlijks 
mogelijkheid tot tussentijdse steekproefcontrole

• Type projecten = werking,  infrastructuur of combinaties van beiden. Uitzondering = 
kleinere projecttypes zoals “microprojecten” (30k-50k). Nadruk op demonstratie, 
pilotering via living labs, proeftuinen… met oog op versnelde uitrol en opname, 
disseminatie…van innovaties en resultaten



2. Snapshot van een Interreg consortium
• Hebben van rechtspersoonlijkheid is een must. Natuurlijke personen kunnen geen 

indieners zijn. Voor de rest alle types organisaties welkom ongeacht hun juridische aard 
(publiek, privaat, semi-publiek/privaat…) .Uitz. = Interreg Europe (enkel “non profit” 
organisaties toegestaan ).

• 5 tot 10 partners met complementaire skills en expertise uit min. 2-3 landen 
(interdisciplinair, multisectorieel, multilevel governance). Exact aantal en type 
organisatie varieert naargelang geografische reikwijdte van een programma of 
complexiteit van een topic 

• Idealiter quadruple helix partnerships die kennisinstellingen, overheidsagentschappen,  
ondernemingen (focus op KMO’s), pbedrijfsorganisaties, publiek-private entiteiten, 
NGO’s…. . Nadruk op partners die structureel omgevingsfactoren kunnen beïnvloeden,

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



Proejctoproepen Interreg (https://www.vlaio.be/nl/vlaio-netwerk/efro-interreg/info-voor-
projectindieners/projectoproepen-interreg) Deadline       Programma   Status    

Commentaar
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4. CCI binnen Interreg

Alle programma’s

• CCI als participant/projectuitvoerder: in elk programma welkom om bij te 
dragen aan slimme, groene en inclusieve transities > basisgedachte = 
potentieel van diverse/alle sectoren tezamen maximaal benutten

• CCI als begunstigde: verhoogde weerbaarheid, productiviteit, duurzaamheid, 
professionalisering en wendbaarheid van CCI sector



4. CCI binnen Interreg
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, Maas-Rijn, NWE:

Bijzondere aandacht voor CCI sector:
• CCI duidelijk mee in beeld voor arbeidsmarkt en “skills” gerelateerde programma 

onderdelen (opleiding, levenslang leren, professionalisering in de sector, 
ondernemerschap versterken in CCI,…)

• CCI als middel om de aantrekkelijkheid van een programmagebied te verhogen: 
valorisatie van erfgoed, nieuwe-innovatieve toeristische producten of -
belevingen,…

• CCI als middel/drager bij maatschappelijke inclusie topics

• Microprojecten (FWVL, Maas-Rijn): CCI als bindmiddel of drager voor het 
bijeenbrengen van burgers aan weerszijden van een grens



4. CCI binnen Interreg
! Leidend = steeds 

• de geleverde bijdrage aan programma thema’s & doelstellingen
• de bewezen nood/ meerwaarde van de geplande internationale 

samenwerking. 

> check de programma prioriteiten en –strategie incl de vooraf gedefinieerde 
output en resultaatindicatoren waaraan projecten moeten bijdragen. 

• Ondersteuning van “cultuur” of “creativiteit” as such niet in beeld van 
Interreg > wél bijv. bij Creative Europe. 

• Artistieke of culturele productie als dusdanig dus ook geen voorwerp voor 
Interreg



4. Kansen voor erfgoedMogelijke kansen voor CCI Programma topics
CCI als proeftuin voor bijv. digitalisering, product & service design, AI, AVR.. Smarter Europe (alle 

programma’s)

CCI als proeftuin voor circulaire economie concepten/oplossingen, uitrol 
energietransitie concepten, uitrol innovatieve klimaatvriendelijke erfgoed 
renovatie/bouwconcepten…

Greener Europe (alle 
programma’s)

CCI als onderdeel van een geïntegreerd grensoverschrijdend cultureel-
toeristisch aanbod, innovatieve toeristische belevingen, complementaire 
culturele programmatie(s) aan weerszijden van de grens

Duurzaam toerisme 
(grensprogramma’s)

Weerbaarheid van de CCI in het algemeen, opleidingen en professionalisering, 
ondernemende skills en vaardigheden

Grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt, skills, LLL 
(grensprogramma’s), NWE

CCI als bindmiddel/trigger voor contact tussen burgers aan weerszijden van de 
grens over programma thema’s

People2People 
microprojecten (EMR, FWVL)

Rol van CCI in regionaal economisch beleid/stedelijke ontwikkeling Beleidsleren (IE, Urbact)

Wat niet: projecten met uitsluitend culturele of creatieve finaliteit en/of zonder lange termijn verdien 
model



[ Protopitch 3.0 ] starter- en 
KMO ondersteuning in de sector 

van de digitale beeldbewerking en 
creatieve industrieën (FWVL)

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)

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



[ SMART*LIGHT] innovatieve 
röntgenscanner met 
toepassingen in zowel 
medische, industriële als ook 
erfgoed context (VLNL)

North Sea Wrecks mapping mariene 
activiteiten/sites ikv Blauwe Groei 
waaronder maritieme erfgoedsites 
(NSR)

REVIVAK 
opleidingscurriculum
voor
vakmanschapsberoepe
n, focus op bouw en 
restauratie
monumenten (VLNL)



GREEN SCREEN: duurzame 
praktijken 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)



INNOCASTLE beleid om 
erfgoedsites als historische kastelen, 
landhuizen en landgoederen (HCME) 
duurzaam te revitaliseren en 
toekomstbestendig te maken (IE) INT-HERIT  innovatieve modellen 

implementeren op het vlak van 
erfgoedbeheer en revitaliseren cultureel 
erfgoed via duurzame lokale strategieën 
(URBACT)



Inspiratie



5. Tips/reflectie 
• Combineer en maak gebruik van de verschillende EU en Vlaamse instrumenten om 

CCI te ondersteunen. Het ene instrument kan een opstap zijn naar een ander en vice
versa. Interreg  dekt slechts bepaalde aspecten voor CCI af

• Werk samen, “team up”, ga allianties aan met andere domeinen en sectoren, incl. 
domeinen die ogenschijnlijk ver van de eigen sector afliggen (“open innovatie” 
gedachte). Investeer in een breed netwerk (bijv. programma events).

• Gebruik Interreg 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. 

• Bewerk als individuele CCI ondernemer of kunstenaar jouw koepel of sector 
organisatie(s) om in projecten te stappen, een geheel aan activiteiten te ontplooien,… 
Interreg is geen aangewezen instrument om als individu in te stappen,

• Interreg projecten = administratief-financieel complex te managen projecten > zorg 
voor een solide administratief-technische organisatie. 



6. Twee Interreg testimonials door CCI spelers



Programma contactpunten Interreg A en B

NCP  Grensregio Vlaanderen -Nederland
maxime.huysentruyt@vlaio.be
T: volgt snel

NCP Noordzee Regio
& Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
sandra.vandewiele@vlaio.be
T +32 479 79 08 47

NCP Northwest Europe / 2 Zeeën
matthias.verhegge@vlaio.be
T +32 496 56 77 69

NCP Interreg EMR
frederik.loy@limburg.be
+32 11 23 74 16

Rollen
1 op 1 begeleiding van idee tot 
Interreg proof projectaanvraag, 

partner search en match-making met 
buitenlandse partijen

technische ondersteuning tijdens 
uitvoering

samenwerking en terugkoppeling met 
programma secretariaten…

7. EFRO Interreg contacten

mailto:maxime.huysentruyt@vlaio.be
mailto:sandra.vandewiele@vlaio.be
mailto:matthias.verhegge@vlaio.be
mailto:+frederik.loy@limburg.be


7. EFRO Interreg contacten
EFRO Interreg algemeen

E: david.grzegorzewski@vlaio.be T +32 2 553 39 96 
E: jorre.vandamme@vlaio.be T+32 2 553 37 70 

EFRO Interreg A & B Programmabeheerders:

• Grensregio VLNL, 2 Seas T +32 2 553 39 96 
david.grzegorzewski@vlaio.be

• EMR T+32 2 553 37 70 E: jorre.vandamme@vlaio.be

• FWVL T +32 2 553 38 37 E: frederik.maertens@vlaio.be

• North Sea Region T +32 2 553 37 25 E 
stefaan.pennewaert@vlaio.be

• NWE T +32 2 553 37 23 E: liezelotte.deschryvere@vlaio.be

Rollen

Algemene strategie en 
coördinatie

Programma en (EU)fondsen 
overschrijdende aspecten

Rollen

Vlaamse strategie en belangen
behartigen

VL vertegenwoordigen in 
Comités

Projectselectie

Programma evaluatie

Bewaken EU en nationale 
regelgeving

mailto:david.grzegorzewski@vlaio.be
mailto:jorre.vandamme@vlaio.be
mailto:david.grzegorzewski@vlaio.be
mailto:jorre.vandamme@vlaio.be
mailto:frederik.maertens@vlaio.be
mailto:stefaan.pennewaert@vlaio.be
mailto:liezelotte.deschryvere@vlaio.be


7. EFRO Interreg contacten

Programma secretariaten Interreg 
A&B,

Grensregio Vlaanderen-Nederland

+32 (0)3 240 69 20/E info@grensregio.eu /

www.grensregio.eu (Antwerpen, B)

Maas-Rijn

T +32 (0)87 78 96 30 / E info@euregio-mr.eu
/www.interregemr.eu (Maastricht-NL)

Frankrijk-Wallonië Vlaanderen
Tel. : +32 (0)81 24.94.10 /  E: 
info@interreg-fwvl.org / www.interreg-
fwf.eu (Namen/Mons,B)

Noordzee
T +45 87 28 80 70 / E info@interregnorthsea.org
/  https://www.interregnorthsea.eu/
(Viborg, DK)

Noordwest Europa
T +33 3 20 21 84 80 / E nwe@nweurope.eu / 
www.nweurope.eu (Lille, F)

mailto:info@grensregio.eu
http://www.grensregio.eu/
mailto:info@euregio-mr.eu
http://www.interregemr.eu/
mailto:info@interreg-fwvl.org
http://www.interreg-fwf.eu/
mailto:info@interregnorthsea.org
https://www.interregnorthsea.eu/
mailto:nwe@nweurope.eu
http://www.nweurope.eu/


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

mailto:interreg@vlaio.be
mailto:david.grzegorzewski@vlaio.be
https://www.linkedin.com/company/efro-vlaanderen/
https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling
https://www.vlaio.be/nl/media/455

