
Open

Een innovatiever programmagebied
Een groener programmagebied
Samenwerken aan een verbonden grensgebied
Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Sinds de jaren '90 worden in het Duits-Nederlandse grensgebied
grensoverschrijdende projecten in het kader van de Interreg-
programma's ondersteund. Voor de subsidieperiode 2021-2027 stelt
de Europese Commissie ruim 240 miljoen euro beschikbaar voor het
Interreg VI-programma Deutschland-Nederland. Met extra middelen uit
de publieke en private sector kan voor de komende periode een
investeringsvolume van bijna 470 miljoen euro worden verwacht. De
middelen worden ingezet voor vier centrale doelstellingen: 

 

Interreg VI 
Deutschland-Nederland

Projecten in het
programma komen ten

goede van het
programmagebied. Het

programma ondersteunt
nadrukkelijk het MKB

(en de regionale
netwerken en clusters),
inwoners en overheden

uit de grensregio.
 

www.deutschland-nederland.eu

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


Agro & Food

Health & Care

HTSM

Energie & Klimaat

Integratie, Onderwijs 
& Arbeidsmarkt

Projectidee
Heeft u al een projectidee? Dan nodigen wij u uit om deze op papier
te zetten in het “projectidee”-formulier (te downloaden op de
website). Aan de hand van dit concept kunt u al nadenken over de
belangrijke aspecten van het project. Dit vergemakkelijkt de eerste
bespreking van uw idee met de medewerkers van het regionale
programmamanagement in uw regio. Ook kan een eerste evaluatie
worden gemaakt van het kostenkader en de financiering van het
project.

Afspraak
Wilt u een afspraak maken voor een eerste kennismaking of om uw
projectidee te bespreken? Gebruik het contactformulier om ons uw
contactgegevens en eventuele voorgestelde data door te sturen. Wij
zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 
Meer actuele informatie over het Interreg VI-programma

Deutschland-Nederland is te vinden op:
www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/

 

Focusthema's
De Europese Commissie
De ministeries van Economische Zaken van
Nederland en Noordrijn-Westfalen
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und
Europaangelegenheiten und Regionale
Entwicklung
8 provincies: Groningen, Friesland, Drenthe,
Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant
en Limburg
4 grensregio’s: Eems Dollard Regio, EUREGIO,
Euregio Rijn-Waal en Euregio Rijn-Maas-Noord

Partnerschap

 

http://www.deutschland-nederland.eu/interreg-nach-2020/

