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Belangrijkste aspecten Interregionaal 
samenwerkingsproject
• Projectdoelstelling: Verbeteren van regionaal ontwikkelingsbeleid door ervaringsuitwisseling   tussen en 

capaciteitsopbouw van beleidsmakers in Europa
Bijvoorbeeld:

De door regio A ontwikkelde goede praktijken ter bevordering van innovatief toerisme (met name met behulp van 
internationale elektronische marketing) hebben als basis gediend voor de ontwikkeling van het nieuwe project ter 
bevordering van het watertoerisme in regio B. Het idee is om extra inkomsten te genereren voor de toeristische sector door 
nieuwe duurzame ervaringen en diensten te bieden voor bezoekende toeristen. 
Het nieuwe project wordt goedgekeurd in regio B voor een totaal budget van 80.000 euro, dat volledig wordt gefinancierd 
via de 'Sustainable Tourism Development Strategy' (beleidsinstrument) van deze regio.

Denk aan: 
• Een herziene methodologie voor de evaluatie van de prestaties van het beleidsinstrument;
• de invoering van nieuwe criteria voor de selectie van de door het beleidsinstrument ondersteunde projecten;
• een efficiëntere manier om te communiceren over de oproepen tot het indienen van voorstellen die in het kader van het 

beleidsinstrument worden gelanceerd; 
• de wijziging van de besluitvormingsregels of van de samenstelling van het beheerscomité dat belast is met de uitvoering 

van het beleidsinstrument. 



Belangrijkste aspecten Interregionaal 
samenwerkingsproject

• Innovatief karakter
• Toegevoegde waarde t.o.v. reeds gesteunde initiatieven. 

Checken via https://www.interregeurope.eu/discover-projects/ 
• Partnerschap
• Probleemstelling
• Soort activiteiten

• Duurzame resultaten
Integratie lessen uit project in relevante beleidsinstrumenten van de deelnemende regio’s.
Aanvraagfase: welk type beleidsverbetering verwacht? bijdragen aan oplossen probleem regio, realistisch en duidelijk beschreven.
Aantonen dat project doel kan bereiken en zo de duurzaamheid van de resultaten waarborgt. 

https://www.interregeurope.eu/discover-projects/


Belangrijkste aspecten Interregionaal 
samenwerkingsproject
• Thema’s:  1 horizontale prioriteit: capaciteitsopbouw beleidsmakers 

SMA RT GREEN

CON NECTED

SOCIAL

CITI ZENS GOVERNANCE

80% budget



Kenmerken projecten
• 4 – … partners (ideaal 5 à 8)
• 4 windstreken programmagebied 
(EU27, Noorwegen & Zwitserland)
• 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



Kenmerken 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



Kenmerken projecten

• Belangrijke rol voor lead partner:
• Dient aanvraagformulier in namens het partnerschap 
• tekent subsidiecontract met de beheersautoriteit
• Taakverdeling tussen partners in overeenstemming met aanvraagformulier en 

subsidiecontract;
• efficiënt intern beheers- en controlesysteem;
• Indiening projectrapporten met uitgaven conform subsidiecontract;
• Financieel beheer project

Leadpartner uit EU-lidstaat of Noorwegen én overheidsorganisatie. NGO’s en partners 
uit Zwitserland kunnen geen leadpartner zijn



Kenmerken projecten

• Cofinancieringspercentages

• Overige financiering zelf te voorzien



Kostenrubrieken

Kostencategorieën Aanbeveling

Voorbereidingskosten Vast bedrag €17.500

Personeelskosten Grootste aandeel budget. Personeel tewerkgesteld door 
projectpartners.  (% van bruto loonkost)

Kantoor & administratie Forfait 15% personeelskosten. Wordt automatisch berekend 
in aanvraagformulier

Reis & verblijf Forfait 15% personeelskosten of werkelijke kosten (te 
bewijzen)

Externe expertise & diensten < 50% budget. Dienstverlening door andere dan 
projectpartners. Ook voor reiskosten ‘associated policy 
authorities’ & stakeholders)

Uitrusting Kantoormateriaal (max.7.000 euro voor gehele project) 

Infrastructuur & werken Uitsluitend voor pilootacties

• Totaal budget project: 1 à 2 miljoen euro
• Bestedingsplan o.b.v. 6 maandelijkse rapportage



Projectfases



Op zoek naar buitenlandse partners?
• Via je eigen netwerk

• Via de partner search module op de 
website van Interreg Europe

• Via je nationaal contactpunt

• Belangrijke eigenschappen:
• Relevant
• Bekwaam
• Gedeelde behoefte
• Focus op 1 beleidsinstrument per regio
• Vermijden dat zelfde organisaties aan meerdere 

projecten deelnemen
• Evenredige betrokkenheid partners
• Mix van ontwikkelingsniveau’s
• Geografische dekking

Meer info: Hoe bouw ik een 
succesvolpartnerschap op?

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/930/how-to-build-a-successful-partnership/


Dienstverlening

Instrumenten voor projectontwikkeling:

www.interregeurope.eu/self-assessment-tool www.interregeurope.eu/discover-projects www.interregeurope.eu/project-ideas

www.interregeurope.eu/membersPubliceer projectidee via website:
Wat wil je doen? Welk partners zoek je?



Hoe projectindienen?

• Via online applicatie https://www.iolf.eu/ 
• Uitgebreide info en videotutorials via: 

https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/ 

https://www.iolf.eu/
https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/


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/


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


Meer info

• Info programma 2021-
2027

• Uitgebreide info 
projectopmaak en video 
tutorials

• Gesteunde projecten in 
Vlaanderen

http://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/
http://www.efro-projecten.be/


Vragen?
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