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Interreg Grensregio VLNL 2014-2020 (uitrol tot 2023)
Type: bilateraal VL – NL
Gebied:
Gebied 3 Zuid NL provincies + bijna geheel Vlaanderen (+ ad hoc: relevante partijen
buiten het gebied)
Budget en projecten: 152 MEUR EFRO samen ingebracht door VL en NL
+ min. eenzelfde bedrag aan cofinancieringen door projectuitvoerders,
programmapartners…
Topics: O&I (netwerken+infrastructuur), Verduurzaming (energie 22%,
hulpbronnen/natuur 22%), Arbeidsmobiliteit ( 10%)
Doelgroep: triple helix consortia, ondernemingen,
kennisinstellingen-ondernemingen
Interventielogica: Mid- tot lange termijn perspectief, RIS3 en maatschappelijke opgaven,
structureel versterken (kennis)infrastructuur, kennisbasis en netwerken voor slimmegroene-inclusieve groei, regionale ontwikkeling

Interreg Grensregio VLNL 2014-2020 (uitrol tot 2023)
Evaluatie met Vlaamse bril
++
• vlotte governance vh programma tss VL en NL

uitdagingen
• EU meerwaarde van projecten

• concrete en zichtbare projectresultaten (demo,
infrastr., uitrusting…)
• Radicaal vereenvoudigen administratieve lasten
• hoge directe bedrijfsbetrokkenheid en
vraaggedrevenheid van projecten, dicht bij de
markt
• grensregio meer en meer 1 ecosysteem + “lead”
regio op EU niveau
• (steeds) sterke(re) match met zowel lokale als
hogere beleidsprioriteiten - zie m.n. strategische
samenwerkingsagenda VL en NL regeringen

• radicaal andere mindset mbt controle incl.
interactie binnen de uitvoeringsketen van Interreg

Interreg Grensregio 2021-2027 (uitloop tot 2029) – voorlopige
kalender

2019

2020

2021

• 1e helft 2019: 1e besprekingen 2021-2027 binnen programma
• 19/9/2019: activeren werkveld tijdens “Funding the Future” event Turnhout
• December 2019: 1e contouren inhoud SP

• 1e helft 2020: stakeholder betrokkenheid en input (format nog uit te werken)
• Midden 2020: afkloppen en indienen SP bij EC
• December 2020: goedkeuren SP door EU + 1e projectoproep (2 stap indiening tot nader order)

• Voorjaar 2021: sluiten projectoproep en preselectie stap 1
• 2e helft 2021: definitieve selectie projecten en contractualisering
• Eind 2021/begin 2022: effectieve start projecten

Interreg Grensregio 2021-2027 (uitloop tot 2029) –
verwachtingen Vlaanderen
Elementen die allicht gecontinueerd worden
bilateraal VL – NL karakter
Programmagebied
Sterke gerichtheid op KMO/bedrijfsbetrokkenheid en projecten die “concreet
opleveren”
Geïntegreerde benadering PPP
…
Budget: constant of lichte stijging? > MFK discussies lopende mbt globaal EU
budget, budget voor Cohesie vs nieuwe opdrachten EU/centrale EU fondsen,
budget voor Interreg, …

Interreg Grensregio 2021-2027 (uitloop tot 2029) – Programma
inhoud > een aannemelijk scenario
Topics +/- =
Slimme groei - Groene groei/Klimaat transitie - Menselijk kapitaal/Arbeidsmarkt

Referentiekader = inhoud geënt op RIS3 VL, NL en
regio’s + cross-overs tussen RIS3 domeinen

MAAR: duidelijker link met
aanpak maatschappelijke
opgaven/transities

+ “cross-border
= focus op directe
bedrijfbetrokkenheid, hogere
TRL’s

= focus op structureel en LT
versterken kennisbasis, -infrastructuren, netwerken in
de grensregio…

governance”
knelpunten” op wettelijk,
admin, mobiliteit,
openbaar
bestuur…vlak(cfr. DG
Regio agenda

?
STAKEHOLDER
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?

Interreg Grensregio 2021-2027 (uitloop tot 2029) –
enkele insteken met Vlaamse bril

SYNERGIE

FYSIEKE
INVESTERINGEN

REGELLUWE
RUIMTES
STRATEGISCHER
PROGRAMMEREN

EXPERIMENT/
ZAAIGELD
EU
MEERWAARDE

SIMPLIED COSTS
ONLY

Bedankt voor uw aandacht.
Contact/verdere vragen
David Grzegorzewski
Directeur
AGENTSCHAP INNOVEREN EN ONDERNEMEN/
AFD. EU PROGRAMMA’S
T +32 (0)2 553 39 96
david.grzegorzewski@vlaio.be

