
Informatiebijeenkomst over 3e call 
Interreg Vlaanderen-Nederland

20 oktober 2016



Programma
07:45-08:10 uur Inloop
08:10-08:15 uur Welkom
08:15-08:30 uur Algemene info over de subsidiemogelijkheden 

en focus van deze call
08:35-08:45 uur Projectpitch 1
08:50-09:00 uur Projectpitch 2 
09:05-09:15 uur Projectpitch 3
09:20-09:40 uur Speedsparren en netwerken 
10:30 uur Einde bijeenkomst



22 september ‘16 – 13 januari ‘17

derde oproep
nieuwe projectvoorstellen

Interreg Vlaanderen-Nederland



Programmagebied



Thema’s en beschikbare budgetten
16,3 miljoen

11,9 miljoen

7,8 miljoen

7,0 miljoen



Een goede projectaanmelding scoort o.a. op: 

• aantal ondernemingen in een onderzoeksproject (1B!)
• aantal ondernemingen/kennisinstellingen dat aan een project deelneemt 
• oppervlakte verbeterde onderzoeksinfrastructuur
• aantal nieuwe/verbeterde proeftuinfaciliteiten
• aantal ondersteunde demonstraties/pilots

Interreg doelen:

A. Versterking onderzoeksinfrastructuur
B. Innovatie van producten, diensten, 

toepassingen en processen, door 
samenwerking bedrijven/kennisinstellingen
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Een goede projectaanmelding scoort vooral op: 

2A aantal ondernemingen dat deelneemt/subsidie ontvangt
2A+2B aantal organisaties dat via demonstraties/pilots kennisneemt van nieuwe 

technieken
2C aantal ondernemingen en MKB’s dat steun of subsidie ontvangt
2C aantal ondernemingen in een onderzoeksproject

Interreg doelen:

A. Energie-efficientie in bedrijven
B. Energie-efficientie in openbare infrastructuur
C. Innovatie van koolstofarme producten, 

diensten, toepassingen en processen door 
samenwerking bedrijven onderling of met 
kennisinstellingen
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Interreg doelen:

A. Beschermen en herstellen van biodiversiteit, 
bodembescherming en -herstel

B. Innovatie van producten, diensten, 
toepassingen en processen voor het 
verbeteren van milieubescherming

C. Bevorderen efficiënte omgang met 
hulpbronnen in het bedrijfsleven door 
stimulering van aanpassing van 
bedrijfsprocessen

Een goede projectaanmelding scoort vooral op: 

3B aantal ondernemingen en MKB’s dat subsidie of steun ontvangt
3B aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
3B aantal ondernemingen dat door project kennismaakt met nieuwe producten
3B aantal ondernemingen in een onderzoeksproject of samenwerkingstraject
3C alle indicatoren evenveel aandacht
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Interreg doelen:

Verbeteren van de aansluiting tussen aanbod en 
vraag op de arbeidsmarkt in de grensregio

Een goede projectaanmelding scoort o.a. op: 

• aantal deelnemende overheidsorganisaties, opleidingsinstellingen, werkgevers, 
brancheorganisaties

• aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.
• aantal deelnemers aan werkgelegenheidsinitiatieven
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Lopende 
Interregprojecten
met ruimte voor 
bedrijven & organisaties 
om een idee te realiseren 

Zie http://www.grensregio.eu/mijn-
project/downloads voor meer informatie 
over de mogelijkheden.

http://www.grensregio.eu/mijn-


Aandachtspunten

• Tenminste 1 partner uit Vlaanderen en 1 uit Zuid-Nederland
• Subsidiabele kosten: personeel, reis/verblijf, externe 

leveringen/diensten, uitrusting, infrastructuur
• Projectpartners van buiten het programmagebied mogelijk
• Cofinanciering
• Wil je groepen bedrijven bedienen die je nu nog niet kent: 

onder voorwaarden mogelijk (Projectpartner Light)
• Staatssteun/geoorloofde staatsteun
• Looptijd 3 jaar max
• Alles via E-loket 
• Schakel met een projectadviseur van Interreg (front office)
• www.grensregio.eu bron van informatie

www.grensregio.eubron


Projectaanmelding schrijven

Preselectie aanmeldingen

Verdere uitwerking tot volledige projectaanvraag

Projectaanmelding indienen

Projectaanvraag indienen

Beoordeling projectaanvragen

goedkeuring

Uiterlijk 13 jan 2017

CvT 5 april 2017
Beoordeling aanmeldingen

Besluit projectaanvragen CvT 14 sept 2017

CvT 13 dec 2017uitvoering

herbewerking

besluit

afkeuring

Planning



Tips voor succes

• Vraaggericht (toon de nood aan 

met bronnen)

• Evenwichtige value for money

• Score op outputindicatoren

• Minder = meer (geen hybride 

voorstellen)



En… is het echt vernieuwend?



Belangrijkste:

Schakel onze hulp in!


