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Programmagebied

Nieuw!

- Volledig Vlaanderen

- Volledig Nederland

- Frankrijk

Scandinavië
Nieuwe regio’s



Inhoud Interregprogramma
2021-2027



Prioriteit 1 – Robust and smart economies

• SD 1: Het verbeteren van onderzoeks-en innovatiecapaciteiten en de 
introductie van geavanceerde technologieën

• SD 2: Het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, 
industriële transitie en ondernemerschap



Prioriteit 1 – Robust and smart economies

Ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden van werkkrachten 
i.v.m. digitale transitie, groene 

technologie, industrie 4.0,…

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe 
technologieën, producten, processen en 
diensten als antwoord op transnationale 

uitdagingen, stimuleren van de commerciële 
uptake van onderzoeksresultaten, innovatie 

in publieke diensten,…



Prioriteit 2 – A green transition

• SD 1: Het bevorderen van energie-efficiëntie en het verminderen van 
de uitstoot van broeikasgassen

• SD 2: Het bevorderen van hernieuwbare energie

• SD 3: Het ontwikkelen van systemen m.b.t. slimme energie, grids, en 
opslag

• SD 4: Het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie

• SD 5: Het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit 
als onderdeel van de overgang naar een koolstofvrije economie



Prioriteit 2 – A green transition

Verbeteren van energie-
efficiëntie, bijvoorbeeld in havens, 

stimuleren van slimme 
technologieën in nieuwe 

gebouwen, continue toename van 
(bijna) zero-emissie gebouwen,…

Uptake ondersteunen van 
hernieuwbare energie, 
ontwikkelen concepten 
voor slim onderhoud,…

Demonstreren smart grid
technologieën, uptake van 
smart energy systems in de 
bouwsector, ontwikkelen 

nieuwe batterijen,…



Prioriteit 2 – A green transition

Scale-up van 
productinnovaties / 

innovaties in diensten, 
circulaire verpakking, 

circulariteit van installaties 
hernieuwbare energie,…

Duurzame logistiek, groene 
toegankelijkheid, meer 

emissievrije transportmiddelen 
in multimodaal vervoer, 

intelligent transport solutions,…



Prioriteit 3 – A climate resilient NSR

• SD 1: Het bevorderen van de aanpassing aan klimaatverandering, 
risicopreventie en rampbestendigheid, rekening houdend met 
ecosysteem-gebaseerde aanpakken

• SD 2: Het verbeteren van biodiversiteit, groene infrastructuur in de 
stedelijke context en vermindering van vervuiling 



Bescherming van kusten, estuaria, 
rivieren,… verbeterd watermanagement, 

blauwgroene infrastructuur, 
ecosysteemdiensten (carbon storage),…

Prioriteit 3 – A climate resilient NSR

Oplossingen voor mariene invasieve 
soorten, marien afval,…, nieuwe 

technologieën voor monitoring en 
management & uitrollen van succesvolle 
oplossingen, ontwikkeling en verbetering 

van groene infrastructuur,…



Prioriteit 4: Better governance

• SD 1: Ondersteuning van betere bestuursvormen 

Ontwikkelen van actieplannen en strategieën (transnationaal!), 
transnationale coördinatie van marien en maritiem bestuur, 

betrekken van burgers,…



Spotlight themes

• Digitalisering 

• Ruraal-urbane verbindingen

• Sterktes en uitdagingen van het 
Noordzeegebied



Type projecten
• Klassieke projecten

• 8 – 15 partners

• Minstens 3 landen

• Duur: 3 – 5 jaar

• Totaal budget: 2 – 6 miljoen euro

• Tweestapsprocedure (uitgezonderd call 1!)

• Small-scale projects
• 3 – 7 partners

• Minstens 3 landen

• Duur: < 18 maanden

• Totaal budget: maximum 500.000 euro

• Richtlijn minimum totaal budget: 200.000 euro

• Eénstapsprocedure

Small scale: beperkter qua 
tijd, partnerschap en budget, 
eenvoudiger



Type projecten

• Veel nadruk op pilots en demonstraties

• TRL-niveau 5 en hoger (geen fundamenteel onderzoek)

• Geen grote investeringen in infrastructuur

• Opschalen van resultaten/nieuwe technieken en ‘boost impacts’

• Impact op het programmagebied na afloop van het project



Type projecten

• Pilootacties, gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd in projecten
• ‘pilootactie’ = praktisch, test of demonstreert een nieuwe oplossing 

• ‘oplossing’ = een procedure, een tool, een product,…

• ‘nieuw’ = is nieuw of in een nieuwe context gebruikt

• Strategieën en actieplannen, gezamenlijk ontwikkeld
• ‘strategie’ = geeft algemene richting om een bepaald doel te bereiken

• ‘actieplan’ = gedetailleerd plan met acties om één of meerdere doelen uit de 
strategie te bereiken



Partners

• SAMEN-werken om gezamenlijk transnationale uitdagingen op te lossen

• Algemene regel: gevestigd in het programmagebied

• Publieke of private partners
• OPM: lead partner kan geen private partner zijn

• Quadruple helix

• Sub-partners voor kleinere organisaties (KMO’s, NGO’s,…)

• Waarom zijn de gekozen partners relevant?

Transnationale samenwerking
Relevante partners



Budget Interreg NS

• Ongeveer 173 miljoen euro EFRO programmabudget

• Per prioriteit (onder voorbehoud)
• P1: ong. 52,5 miljoen euro

• P2: ong. 56 miljoen euro

• P3: ong. 47 miljoen euro

• P4: ong. 15,5 miljoen euro 

• Cofinancieringspercentage Europese partners: 60%

• Denk goed na over het budget dat je aanvraagt



Administratieve vereenvoudiging

• Preparation cost

• Personeelskosten voor Vlaamse partners via Standaard Uurtarief (SUT)

• Overheadkosten = 15% van personeelskosten

• Enkel voor small-scale projects:
• Subsidiabele projectkosten = personeelskosten + personeelskosten x 40%

• Staatssteun: hoofdzakelijk art. 20 van de AGVV (ook op 2de niveau)

• Harmonisering met andere programma’s



Tweestapsprocedure

✓ Voor klassieke projecten

✓ Stap 1 = expression of interest 
(aftoetsen van je projectidee)

✓ Stap 2 = full application

Uitzondering: call 1!



Timing oproepen

• Oproep 1: reeds geopend
• 7 maart 2022 (23u59): deadline expressions of interest en small scale projects

• Beslissing 28/6/2022 (onder voorbehoud van goedkeuring programma)

• 22 april 2022 (23u59): deadline full applications
• Beslissing 20/9/2022 (onder voorbehoud van goedkeuring programma)

• Oproep 2: opent in augustus 2022
• Waarschijnlijk voor expressions of interest, full applications en small-scale projects



Wat is er veranderd t.o.v. Interreg V?

Interreg V Interreg VI

Verenigd Koninkrijk Frankrijk & uitbreiding in VL en NL

Cofinanciering = 50% Cofinanciering  = 60%

Enkel klassieke projecten Klassieke projecten & small-scale projects

Aparte prioriteit transport Aparte prioriteit beter bestuur, transport onder 
prioriteit 2

Veel meer nadruk op pilots en demonstraties



Op zoek naar buitenlandse partners?

• Via je eigen netwerk

• Via je nationaal contactpunt

• Via de partner search module op 
de website van Interreg NS
• Surf naar northsearegion.eu, ga naar 

‘future programme’ en ‘project ideas’



Dienstverlening

Nationaal contactpunt: Sandra Vandewiele (VLAIO)
E: sandra.vandewiele@vlaio.be

T: 02 553 37 29

Provinciaal contactpunt: Jan Noelmans (provincie Limburg)

E: jan.noelmans@vleva.eu

T: 0496 79 32 16

Programmabeheerder: Stefaan Pennewaert (VLAIO)

E: stefaan.pennewaert@vlaio.be

T: 02 553 37 25



Meer info

• northsearegion.eu/future-programme

• www.efro-projecten.be



Events

Jaarlijkse conferentie: 23 – 25 mei 2022 (Brugge)



Conclusies / aandachtspunten

• Hét programma voor projecten in en rond de Noordzee én voor samenwerking 
met Scandinavië

• Innovatie, groene transitie, klimaatbestendigheid, governance

• Pilots en demonstraties

• Eerste deadlines komen er snel aan!

• Vergeet de nieuwe regio’s niet



Bedankt voor jullie aandacht!



Volgende infosessies

Plenaire 

ruimte
Netwerkruimte Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3 Zaal 4

11.00u VLEVA
Pitch

NSR NWE EFRO Maas-Rijn VL-NL

12.00u Pauze

13.00u

Pitch

Maas-Rijn

EFRO
NSR VLEVA NWE VL-NL

14.00u

Pitch

NSR, NWE, 

VL-NL
EFRO Maas-Rijn VLEVA


