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Plenaire Ochtend Programma

Deelname organisaties en  TRL’s * → antwoord

Acties lijkt al snel op marktverstoring als bedrijfsleven gesteund wordt. Hoe zit Interreg 6 in de TRL 's? 
Anders als bij Interreg 5?

Er wordt nadrukkelijk gekozen voor hogere TRL niveaus - pakweg 6-9. Dus waar 
eerder Interreg projecten zich nog wel eens met het doorontwikkelen van 
technische innovaties bezighielden, ligt de nadruk straks meer op 
(voorbereiding van) uitrol en opschalen.

Hoe wordt omgegaan met staatssteun in Interreg 6. Wordt het makkelijker voor het MKB en eventueel 
ook voor grotere bedrijven om mee te doen aan projecten ? 

De EU heeft geprobeerd met een nieuwe 'general block exemption regulation' 
GBER het MKB te vereenvoudigen om binnen de staatssteunregels mee te 
doen. Nader bekijken van de nieuwe regels en de praktijk straks zal meer 
inzicht brengen. In de huidige programma's kwam het zelden voor dat MKB 
daardoor uiteindelijk niet meedeed; wel kon het subsidiepercentage dalen, 
maar nooit lager dan naar 50%. 

Wordt in het nieuwe programma deelname vanuit de private sector vergemakkelijkt ten opzichte van 
2014-2020?

Afgezien van nieuwe staatssteunregels GBER zal het vergelijkbaar zijn met de 
afgelopen periode.

Triple Helix obligations for some sectors are artificial / too academic

Genoteerd. Een ideaal partnerschap is zowel geografisch als qua 
competenties/expertise aanvullende/complementair. Sommige projecten 
zullen daarmee alsnog minder de nadruk leggen op 'wetenschap' of 
'ondernemers'.

Voor research organisaties zoals WUR is het relatief lage subsidiepercentage t.o.v. bijv. Horizon of TKI 
een show-stopper om mee te willen doen aan Interreg.

Het laatste woord is nog niet gezegd over 'eligible staff costs'. Wel  zijn de 
twee Interreg B-programma's NSR NWE nu gelijk met een 60% cofinanciering.

Wordt de Stichting SKAO met haar kennis en expertise betrokken ?
Stichtingen en belangenorganisaties (met specifieke kennis) zijn zeker welkom 
om deel te nemen in/bij Interreg projecten!

* TRL technology readiness levels

Budget → antwoord

Van innovatie naar grootschalige uitrol/implementatie; wat is de impact daarvan op de budgetten? Gaan 
we grotere projectbudgetten zien?

Interreg blijft zich nadrukkelijk bezighouden met het voorbereiden van uitrol 
en opschaling. Dus transnationaal uitwerken van marktmodellen en 
governance structuren, en die uitrollen. Budgetten zouden kunnen toenemen.
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Plenaire Ochtend Programma

Kosten & administratie → antwoord

Is er ook een overzicht van welke kosten subsidiabel zijn?
De HUIDIGE programma's (zie websites - en/of neem contact op) bieden 
daarover al een goede indruk. Naar verwachting geen grote wijzigingen. U kunt 
altijd met ons hier contact over opnemen.

Bij o.a. Interreg Nl/Vl wordt gekozen voor vergaande administratieve vereenvoudiging (eenheidsuurloon, 
forfaitaire opslagen, keuze voor financiële projectopzet). Gaan de B-programma's hier ook in mee?

De nadruk van afgelopen maanden lag op thema's en grote lijnen van 
Programma teksten. De verwachting is dat er bij de reguliere projecten niet 
heel veel zal veranderen in de administratieopties, maar dat de Small Scale 
Projects wel met vereenvoudigde kostensystematiek gaan werken. Een vast 
uurbedrag per lidstaat zit niet in de planning.

Informatie, links en events → antwoord

As a newcomer learning about INTERREG and interested in new Programmes ahead, could you actually 
please help clarify main differences (or links) between Interreg North West Europe and Interreg Europe? 
Unless this is obvious and redundant to all other participants already. Thanks, alvast bedankt!

Hopefully the programme directors shed light on this in this presentation
Links to programme websites can be found elsewhere (please contact us if 
necessary).
In general:
Interreg EUROPE: mainly public organisations cooperating in order to improve 
EU/regional policy instruments
Interreg B North Sea Region and North West Europe: diverse complementary 
organisations working together on specific themes and shared transnational 
problems.

23-25 november in Brugge https://northsearegion.eu/about-the-programme/programme-news/save-
the-date-north-sea-conference-2021/

http://www.keep.eu/keep/
https://keep.eu/projects/
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Partnerschap en Leadpartner → antwoord

wie beslist en wanneer wordt besloten wie de lead partner is?

Het partnerschap van betrokken organisaties beslist zelf. Natuurlijk moet een 
lead partner wel aan de gestelde voorwaarden voldoen (algemeen: geen 
private organisatie met winstoogmerk, groot genoeg om de complexere 
managementtaken op te pakken en organisatorisch stabiel).

Is er meer funding voor lead partners?

Veel projecten kiezen ervoor om de niet-gecofinancierde managementkosten 
van de lead partner te delen en ter beschikking te stellen aan de LP (bv iedere 
partner staat 2% budget af voor algemene projectmanagementkosten). Dat is 
dan een afspraak binnen het partnerschap/consortium, en geen eis of wens 
vanuit de programma's. 

http://www.keep.eu/keep/
https://keep.eu/projects/


Interreg Nederland KickOff Event 16 september 2021 / chatvragen

Plenaire Ochtend Programma

Mededelingen Europaloketten decentrale overheden
Bij de Provincie Zeeland is er een Europaloket. Wij hebben kennis van de Europese subsidieprogrammas 
en kunnen Zeeuwse organisaties op weg helpen. Ook bij het zoeken naar partners om mee samen te 
werken over de grens. Ook organisaties buiten Zeeland die juist op zoek zijn naar samenwerkingspartners 
uit Zeeland kunnen terecht bij het Europateam. 

Datzelfde geldt voor de provincie Overijssel: www.expertisecentrumeuropa.nl.

De Provincie Zuid-Hollland heeft ook een Team Europese Zaken, waarvan een deel zich bezig houdt met 
Europese subsidies. 

In provincie Fryslan via https://europereadyfryslan.nl informatie en workshops. 

Algemeen → antwoord

Hoe bereiden jullie je voor op de nieuwe programma's en projectontwikkeling?

Er zijn meerdere manieren om je voor te bereiden, afhankelijk van de 
persoonlijke voorkeur en in welke organisatie je zit: de operationele 
programma's en handboeken lezen, bijeenkomsten bezoeken, 
netwerkgesprekken voeren, via de programmawebsites contact onderhouden 
met nieuwe projecten (NWE bv gaat een Applicant Community opzetten). 
Natuurlijk kan je ook altijd bij de CP's van Interreg aankloppen met vragen en 
verzoeken. 

Binnen een organisatie is het beleid m.b.t. de aanpak vaak niet volledig uitgekristalliseerd en kan ook in 
de tijd wijzigen onder invloed van politieke besluitvorming. Met een langlopend project leg je je echter 
voor een aantal jaren vast. Tips hoe daar mee om te gaan? 

Projecten zijn niet in beton gegoten.  De hoofdlijnen en resultaten worden 
vastgelegd, maar de manier waarop kan veranderen, deze  flexibiliteit is er. Dit 
gaat altijd in overleg met de Programme Officers van het Joint Secretariat en zij 
kunnen daar ook goed bij helpen. 

Op regionaal en gemeentelijk niveau is nog behoefte aan concrete integrale klimaatadaptatieprojecten 
als voorbeeld voor andere gemeenten. Projecten waarbij ook een link wordt gelegd met andere niet voor 
de hand liggende sectoren zoals het MKB en tertiaire sector. 

Op de websites van de Interreg  programma's kan je veel  voorbeelden vinden, 
met de contactgegevens van de betrokken partijen. Ook van klimaatadaptatie 
projecten. Om desgewenst contact op te nemen en van elkaar te leren. Dé 
default methode bij alle vragen: neem contact op met de CP's!
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Plenaire Ochtend Programma

Stimuleringsregelingen en PSR → antwoord

je had vorige periode preparation costs voor lead partners: Is dit nu weer zo? Er komt weer een PSR voor LP's inderdaad. 

Meer info over de PSR:

Met de PSR projectstimuleringsregeling draagt het Ministerie van I&W bij aan 
het opstarten van Interreg projectinitiatieven door Nederlandse (lead-
)partners. Met een lumpsum bijdrage van €25000 worden de opstartkosten 
voor consortiumvorming, projectidee-uitwerken en schrijfwerk (inhuren?) 
vergoed. 
De aanvraag kan worden ingediend door een organisatie die in aanmerking 
komt als lead-partner in één van de 3 Interreg programma's. Voorafgaande 
indiening is het zaaks om met één van de RVO Interreg adviseurs het eerste 
projectidee en beginnend consortium door te spreken, om te bepalen of het 
idee al rijp is voor een PSR aanvraag, Het Ministerie van I&W stimuleert 
uitdrukkelijk projectontwikkeling op de thema's waarvoor zij verantwoordelijk 
is: circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit, energietransitie, 
klimaatadaptatie.

De regeling is nog niet gepubliceerd; dit gebeurt naar verwachting voor het 
einde van het jaar. Met ingang van het nieuwe jaar kan dan PSR worden 
aangevraagd. 

In de regio MRA (Metropoolregio Amsterdam) is er een dergelijke 
projectstimuleringsregeling beschikbaar: Projectstimuleringsregeling MRA 
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD083A443-E9C2-
44EB-A1FE-9D270559BF71%7D

voor de genoemde MRA-regeling is Gerard den Boer bij Gemeente Amsterdam 
de contactpersoon.
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Interreg North West Europe

Programmagebied → antwoord

Dus Zwitserland doet wel toch mee in INTERREG VIB NWE?? 
Ja Zwitserland doet mee. Zie ook: https://www.nweurope.eu/future-nwe-

programme/programme-area/

Prioriteiten → antwoord

Kan je nog even vertellen waar de cijfers van de SO op slaan? Het verwijst naar de verordening van de EC.

Ik vind de nummering van de special objectives t.o.v. de prioriteiten niet echt logisch
Het is nu nog een mix van cijfers uit de verordening en de indeling van de 
prioriteiten die het programma heeft opgesteld. Na herwerking en voordat het 
programma start, zullen de cijfers 'logischer' worden.

In hoeverre hangt SO 2.1 echt alleen aan gebouwde omgeving en energie-efficientie?
Niet; het getoonde project tijdens het webinar was een voorbeeld. 2.1 staat 
open voor alle relevante onderwerpen. 

De sociale innovatie prioriteit was de afgelopen periode een probleem: is er overeenstemming over zeg 
maar de richting of inhoud van de Sociale Prioriteit?

De landen weten inderdaad hoe lastig het is om een 'common understanding' 
te krijgen rond een bepaald onderwerp, zoals sociale innovatie in het huidige 
programma. De lidstaten en het JS willen er in het nieuwe programma voor 
gaan zorgen dat zowel de landen (delegaties) als het JS en de CP's over de 
onderwerpen in het nieuwe programma een zo groot mogelijke 
overeenstemming hebben over wat er wordt bedoeld met programmateksten 
- en hopen dus ook te kunnen werken aan een gedeelde / overeenkomstige 
interpretatie.

Valt innovatie in mobiliteit onder dit programma?
Jazeker; wellicht kan vanuit verschillende invalshoeken worden gewerkt aan 
duurzame mobiliteit. Kom daarvoor vooral met de CP's praten: samen kunnen 
we kijken hoe en waar het het beste past.
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Proces en aanpak → antwoord

Waarom kiest NWE niet voor zelfde aanpak als NSR: soft call en eerste call zonder 
programmagoedkeuring?

Elk programma doet het op een eigen wijze...Het is bij NWE nog niet specifiek 
besloten om het wel te doen. Maar ook niet om het niet te doen. Wat wel is 
besproken is dat het programma een call zou kunnen openen op het moment 
dat er en handboek beschikbaar is in het Engels (en niet in alle vier de talen 
van het programma). 
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Interreg North West Europe

TRL’s * → antwoord

Hoe verhouden strategie en actieplannen zich dan tot TRL 6 en hoger? 

Ze bijten elkaar niet. Strategieën en actieplannen (d.w.z.: het opstellen én 
implementeren) kunnen activiteiten/technologieën bevatten die zich op een 
TRL van 6 en hoger bevinden. De discussie over TRL wil het programma 
inmiddels graag vermijden, net zoals de projecten die 'enkel' nog gericht zijn 
op het ontwikkelen van technologieën, zonder directe territoriale inbedding. 
Relatie strategie/plan en uitrol/opschaling: mee eens dat de landen daar nog 
eens goed over moeten spreken. Dit wordt momenteel geïnterpreteerd als: de 
actieplannen en strategieën moeten gericht zijn op verdere uitrol en 
opschaling, en daarna worden uitgevoerd. Dan verhouden ze zich wel. De 
snelkookpan is een metafoor voor met relatief beperkte middelen, budget, 
aantal organisaties in een min of meer afgebakende tijdseenheid samen tot 
resultaten komen. Die zouden zich in het nieuwe programma vooral moeten 
richten op die uitrol, opschaling ed.  

Private  investeringen blijven nog wel achter. Keuze voor hogere TRL's is dan jammer. Bij landsdelen 
EFRO kan het nog wel.

Dank voor de opmerking; we nemen dit mee in de discussies.
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Proces en aanpak → antwoord

Gaat weer gewerkt worden met indiening in 2 fases? Ja er gaat weer gewerkt met 2 fasen indiening.

Vanochtend was er sprake van spring 2022 voor de eerste call of vergis ik me?

Dat klopt: Mathieu Mori sprak over 'voorjaar 2022'; maar gaf ook mee dat hij 
niet wist of het vroeg of laat in het voorjaar is. Een ieder betrokken bij het 
programma wil graag zo vroeg mogelijk starten. Momenteel circuleert 'maart 
2022' voor als openingsdatum van de eerste call. 

Hoe lang duurt het na indiening van stap1 proposal tot duidelijk is of je überhaupt een stap2 indiening 
mag doen?

Ongeveer zes weken.

* TRL technology readiness levels
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Interreg North West Europe

Kostenstructuur en FLC → antwoord

Hoe kom je op deze lijst met partijen?

Op de definitieve keuze voor de FLC werkwijze moeten we later terugkomen. 
Tijdens het webinar kwam 'de Vlaamse manier' (met een lijst FLC'ers waaruit 
projecten moeten kiezen) ter sprake, maar daar is in Nederland nog geen 
besluit over genomen. 

Maar hoe werkt dat dan, want wij hebben een accountant verbonden aan onze organisatie? Zie boven: dat is nog niet duidelijk. 

Verandert de methodiek van de 'first level control' bij NWE? Zie boven: dat is nog niet duidelijk. 

Bij Interreg A Nl-Vlnd is nu gekozen voor een andere kostenstructuur (vast uurtarief); hoe zit dat bij 
NWE?

Deze  vragen zijn nog net iets te vroeg. Waarschijnlijk zijn de leadpartners 
hetzelfde als nu, publieke organisaties en private zonder winstoogmerk. De 
verwachting is niet dat NWE gaat werken met een vast uurtarief per lidstaat.

Gaat er nog wat veranderen aan de eis om voor elke opdracht groter dan 5000 euro meerdere offertes 
op te vragen? Dit is namelijk strijdig met de Nederlandse wet en regelgeving. 

Zover zijn de plannen nog niet gevorderd. Hierover wordt nog onderhandeld.
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Partners zoeken en partnerschap → antwoord

Hoe kom ik verder in contact met partners voor een project? Moet ik daarvoor naar de meeting in 
Brugge (North Sea Conference Interreg NSR november 2021), of zijn er ook andere (online) 
netwerkmomenten?

Er zijn verschillende bijeenkomsten die de programma's organiseren. Vanuit 
RVO kunnen we je daar zeker ook goed mee helpen; we hebben een Europees 
netwerk, dus graag contact met de CP's. Op de nieuwe programmawebsite 
komt een onderdeel, de Applicant Community, waar ook 'vraag en aanbod' 
bijeen komen. Maar via de CP's kan sowieso altijd.

welke partijen mogen penvoerder zijn?
Partijen die Lead Partner mogen zijn zijn alle organisaties zonder 
winstoogmerk.

Meer info en sites → antwoord

even een link naar de EFRO verordening in de chat? https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1058



Interreg Nederland KickOff Event 16 september 2021 / chatvragen

Interreg Europe
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Vraag → antwoord

Blijft de ERDF financiering bij Interreg Europe voor Publieke partners 85% en voor private partners 75%? 
Nee, in het komende Interreg Europe programma is de ERDF financiering voor 
publieke partners 80% en voor private partner 70%.

Qua proces van indiening: 1 step procedure?
Bij Interreg Europe wordt een 1 staps procedure gevolgd voor aanvragers. Je 
doet dus direct een "full proposal". 

Kan er nog iets meer toelichting komen (NL voorbeelden) over welke beleidsprogramma's met Interreg 
Europe beïnvloed kunnen/moeten worden?

Alle beleidstukken van nationale, regionale en lokale overheden kunnen bij 
Interreg Europe de basis vormen voor de partner. Per project moet er 1 
beleidsprogramma een Structuurfondsprogramma zijn, denk aan het OP Oost, 
OP Noord, OP Zuid of Kansen voor West programma.

Is samen optrekken van regio s in het uitvoeren van een beleidsprogramma zoals voor circulaire 
economie een projectidee of is dit meer policy learning platform?

Het Policy Learning Platform heeft heel veel informatie over het onderwerp 
circulaire economie, dus kijk daar vooral eens naar 
(www.interregeurope.eu/policylearning/knowledge-hub). Circulaire economie 
is ook een heel goed onderwerp voor een project, dus als je financiering nodig 
hebt om je plannen te versnellen of te verdiepen is een project ook een prima 
idee. 

Wanneer verwacht je de deadline van de eerste calls? Voor de zomer 2022 of   In het najaar? De eerste call van Interreg Europe wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.
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Interreg North Sea Region

Vraag → antwoord

Bestaat de eerste call weer uit  2 fasen?
Interreg NSR zal in de eerste Call(s) for Project Proposals zowel twee-staps (starten met stap 1 
'expression of interest') als in één keer een 'full proposal' (stap 2) toestaan in te dienen. 

Zijn de prioriteiten gelijk aan elkaar, of is de prioriteit bij nr 1 hoger dan bij 2, 3 en 4?
Vooralsnog zijn thematische prioriteiten 1-2-3 gelijk en is 4 ('governance') kleiner omdat daar 
geen investeringen in pilots worden verwacht en nog onduidelijk is hoeveel projecten te 
verwachten. Er is geen hiërarchie.

Hoe zit het dan met alternatieve, schone brandstoffen voor maritiem transport? 
Waaronder zou dat moeten vallen?

Zie ook verwante antwoorden A. Alternatieven voor brandstoffen en voorstuwing vallen onder de 
algemene noemer van 'groene innovatie' en de specific priorities onder '2'.

Is het zo dat de prioriteiten 1-3 meer aanhaken op technische uitdagingen, en 4 dan 
eerder op de sociale uitdagingen t.a.v. transitie in de NSR?

Een variatie hierop: prioriteiten 1-3 inderdaad technische uitdagingen, maar daarbij óók sociale 
aspecten (interventies, acceptatie, ..) en 'governance' aspecten (hoe doorpakken naar inregelen, 
beleid en regelgeving). Prioriteit 4 lijkt zich nu te concentreren op die onderwerpen waarbij de 
technische aspecten wel zo'n beetje duidelijk zijn, maar de nadruk moet liggen op 
inregelen/doelgroepen/beleid/regelgeving om de volgende stap te kunnen doen met een 
innovatie of transitie.

Prioriteiten van NSR en NWE overlappen best wel in redelijk mate. Geografisch 
gebied idem. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen beide programma's?

Er is inderdaad veel overlap. Maar door het verschil in regio's zijn de accenten vaak net wat 
anders. Maar sommige onderwerpen en partnerschappen zouden vast in beide B-programma's 
kunnen, dat is gewoon zo. Maar als je iets met Scandinavië wilt, denk dan vooral aan NSR; indien 
je met organisaties uit Ierland, midden van Duitsland en het oosten van Frankrijk wilt 
samenwerken, dan is NWE logischer. Daarnaast lijkt NSR net iets meer nadruk te leggen op 
'governance' aspecten (thematische prioriteit 4; in plaats van de meer 'sociale' in NWE), en op de 
'spotlight themes' digitalisering/stad-land/maritiem-Noordzee

Heeft governance dus betrekking op de hele NSR? Of per regio?
De basis blijft hetzelfde: leren van andere regio's om oplossingen te versnellen voor de eigen 
regio. Maar de uitkomsten van een Interreg moeten NSR-breed toepasbaar kunnen zijn.

Wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de JTF plannen, bv als het gaat om 
verduurzaming van de industrie?

Zeker.

Is het de bedoeling om de kleine projecten qua procedure dan sneller te laten 
doorlopen? Lijken mij in principe voorbereidend op een groot project?

Zoals het er nu uitziet: eenstaps-indiening en waar mogelijk 'simplified costs options' voor 
verantwoording.

Is het handig om een project met verschillende prioriteiten te combineren of is een 
focus juist sterker? 

Uiteindelijk is 'focus' sterker . Vooral de focus op wat het project ontwikkelt en oplevert. Dat een 
project dan bijvoorbeeld zowel aan mobiliteit, brandstoffen, governance en maritiem raakt is 
logisch gezien de opzet van Interreg. Crossovers en een integrale benadering zijn altijd goed. Maar 
wel met een duidelijk doel voor ogen en aanvragen op één van de specifieke doelen.
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/interreg-2014-2020


