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Programmagebied

• EU 27

• Noorwegen

• Zwitserland



Inhoud Interreg programma 
2021-2027



Uitgangspunt blijft ongewijzigd:

Verbeteren van regionaal ontwikkelingsbeleid door ervaringsuitwisseling   
tussen en capaciteitsopbouw van beleidsmakers in Europa

Kleine wijziging in regio & budget 

2014 - 2020 2021 - 2027

30
landen

29
landen

€ 359 M € 379 M



Evolutie in focus

2014-2020
4 thematische prioriteiten

2021-2027
1 horizontale prioriteit: capaciteitsopbouw 
beleidsmakers 

80% budget



Slimmer Europa

 Research & Innovation capaciteit

 Digitisation

 Concurrentiekracht kmo’s

 Vaardigheden voor S3 (Smart Specialisation Strategies), industriële transitie & 
ondernemerschap

 Digitale connectiviteit



Groener Europa

 Energie efficiëntie

 Hernieuwbare energie

 Slimme energie systemen

 Klimaat verandering, risicopreventie

 Watermanagement

 Circulaire economie

 Natuurbescherming, biodiversiteit, verminderen vervuiling

 Stedelijke mobiliteit voor koolstofvrije economie



Beter geconnecteerd Europa

 Duurzaam Trans-European Transport Network

(TEN-T)

 Duurzame nationale, regionale en lokale mobiliteit



Socialer Europa

 Arbeidsmarkt toegang, kwalitatieve tewerkstelling, sociale economie

 Onderwijs, opleiding, levenslang leren

 Sociale inclusive

 Socio-economische integratie van migranten

 Toegang tot gezondheidszorg & veerkracht gezondheidssystemen

 Cultuur en duurzaam toerisme met oog op economische ontwikkeling & sociale 
inclusie



Europa dichter bij de burger

 Duurzame geïntegreerde territoriale ontwikkeling

 Cultuur

 Natuurlijk erfgoed

 Duurzaam toerisme

 Veiligheid



Beter bestuur

 Uitwerking, beheer en evaluatie van regionaal ontwikkelingsbeleid



Type acties
Klassieke projecten

• 4 – … partners

• 4 windstreken programmagebied vertegenwoordigd

• Duur: 4 jaar

• Totaal budget: 1 – 2 miljoen euro

• 2 fases: 
• Ervaringsuitwisseling

• Pilootacties zijn mogelijk

• Actieplan alleen wanneer nodig

• Monitoren resultaten samenwerking

• Mogelijke verderzetting ervaringsuitwisseling en pilootacties

• 1 jaar

Core
3 jaar

Follow 

up



Type acties
Klassieke projecten

• Voorwaarden partnerschap:

• Deelname partners die verantwoordelijk zijn voor beleid waarrond uitgewisseld wordt (verplicht 
voor minstens 50% van de beleidspraktijken waarop het project zich richt)

• Deelname ‘associated policy authority’

• Samenstelling stakeholder groep lokaal niveau bestaande uit alle organisaties die relevant zijn in 
het leerproces

• Bijdrage aan EU cohesiebeleid

• Brede geografische dekking

• Mix van ontwikkelde en minder ontwikkelde regio’s

• Wie komt in aanmerking?

• Overheidsorganisaties lokaal, regionaal en nationaal (belangrijkste doelgroep)

• Publiekrechtelijke instellingen (Volgens richtlijn 2004/18/EC)

• Private non-profit organisaties



Type acties
Klassieke projecten

• Cofinancieringspercentages



Type acties
Policy Learning Platform
Kennis hub
Good practices database 

Beleidsnieuwsbrieven & 

publicaties

Beleidsondersteuning door Experts

Peer reviews en beleidshelpdesk

Community gelijkgestemden

Netwerking & leerkansen

Meer info: https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/ 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/what-is-policy-learning-platform/


Timing

Juni 2021

24 – 25 november 2021

Beging 2022

5 april 2022

Programma gefinaliseerd

Lanceringsevent Programma

Goedkeuring door de Europese Commissie

Online event #Europecooperates & lancering 
eerste oproep

www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027

http://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027


Dienstverlening
• Vraag om feedback aan Interreg Europe Secretariaat via e-mail, telefoon of onlinesessies 

www.interregeurope.eu

• Programmahandleiding

• Lanceringsevent 5 april #europecooperates: 

o voorstelling 1e oproep

o Netwerkmogelijkheden

o Inspiratie lopende projecten

• FAQ en contactformulier via www.interreg-europe.eu 

• Nationaal contactpunt: 

o Philippe Rousseau

o philippe.rousseau@vlaio.be 

o 02 553 37 07

http://www.interregeurope.eu/


Events
Lanceringsevent: 5 april 2022



Conclusies / aandachtspunten

• Hét programma voor beleidsmakers die willen leren uit de ervaringen van 
collega’s elders in Europe

• Beter beleid op vlak van Innovatie, groene transitie, klimaatbestendigheid, 
governance, sociale zaken, geconnecteerdheid en betrokkenheid burgers

• Projecten & Policy learning platform

• Eerste oproep 5 april – 31 mei


