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Innovatie 2020

• Door overdracht van technologie richting bedrijven

• Door ontwikkelen van innovatieve producten en processen 

voor en met bedrijven

Stijging van het percentage 

KMO’s dat innovaties 

introduceert

• Door het ontwikkelen van innovatieve clusters met het oog 

op het bundelen van kennis en technologie transfer

• Bundelen van competenties uit verschillende sectoren met 

het oog op kruisbestuiving

Verhogen van de 

samenwerking en de synergie 

tussen ondernemingen, 

onderzoekscentra en 

kennisinstellingen
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Economie 2020

• Introductie van nieuwe business modellen, gericht op een 

innovatief en internationaal ondernemerschap

• Ondersteunen van startende ondernemingen

• Ondersteunen van nieuwe sectoren

• Haalbaarheidsonderzoeken voor product-markt 

combinaties binnen clusters samenwerkende KMO ’s

Vergroten van het 

concurrentievermogen van 

KMO’s

• Ontwikkelen, demonstratie en stimuleren 

grondstoffenefficiënte technologieën en processen

Meer efficiënte omgang met 

hulpbronnen in KMO’s
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Sociale inclusie en opleiding 2020

• Uitwisselen van kennis en innovatieve methoden, bv. via 
pilootprojecten rond leefbaarheid in steden en landelijke 
gebieden

• Versterken van het (gezondheids)preventiebeleid

Verhogen van de sociale 

integratie van kwetsbare 

groepen

• Ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerking 
rond opleidingen, stages en levenslang leren in het 
algemeen.

• Ontwikkelen van opleidingen voor innovatieve sectoren, 
bv. de creatieve economie.

• Betere aansluiting van (technische) opleidingen op de 
arbeidsmarkt

Verbetering van de aansluiting 

van het grensoverschrijdende 

opleidingssysteem op de 

arbeidsmarkt
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Territoriale ontwikkeling 2020

• Samenwerking rond politionele en civiele veiligheid
• Verbeteren van de grensoverschrijdende dienstverlening 

voor grensarbeiders
• Verbinding van zorgstrategieën en van klinische en 

ambulante zorgdiensten

Verminderen van de 

belemmerende werking van 

de grens voor inwoners en 

instellingen

• Verbeteren en afstemmen van het toeristische en culturele 
aanbod, bv. ook door een betere exploitatie van het 
erfgoed in het algemeen

• Verbeteren van het grensoverschrijdend aanbod aan 
vervoersmogelijkheden

Verbetering van de 

attractiviteit van het 

programmagebied
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PROGRAMMABUDGET

• Totaal programmabudget (EFRO): 96 miljoen euro
Betoelagingspercentage project: 50% EFRO
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PROGRAMMAGEBIED

• België
- Provincie Limburg
- Provincie Luik
- Duitstalige Gemeenschap

• Nederland
- Nederlands Limburgse regio’s Midden- en Zuid-Limburg

• Duitsland
- Region Aachen in Nordrhein - Westfalen
- Eifelkreis Bitburg-Prüm + Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz
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Participatie binnen  

as innovatie

Participatie binnen  
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WIJZIGINGEN

• Belangrijke focus op KMO’s

• Groter budget voor economie en innovatie (55%)

• Partnerschap buiten de grenzen van het programmagebied mogelijk, indien
meerwaarde voor de Euregio Maas-Rijn

• Aanzienlijke administratieve vereenvoudiging
- declaratie van projectkosten
- volledig digitaal beheerssysteem

• Beheersautoriteit van het programma: provincie Nederlands Limburg
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Interreg V A Euregio Maas-Rijn

PROJECT INDIENEN
• Project manager per deelregio van de EMR 

voor projectontwikkeling, indiening en begeleiding

• Looptijd project: 3 jaar

• Getrapt systeem:
- Eerst indienen van een projectschets
- Indien GO, indienen projectaanvraagformulier

• Comité van toezicht: besluitvormingsorgaan

• Provinciale cofinanciering: 
- 9,6 miljoen euro voor Interreg EMR en Interreg GVN
- SALK
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Interreg V A Euregio Maas-Rijn

VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE REGELGEVING

Vijf kostenrubrieken:
1. Personeelskosten
2. Bureau- en administratiekosten
3. Externe expertise
4. Reiskosten
5. Uitrustingskosten
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Interreg V A Euregio Maas-Rijn

VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE REGELGEVING

1. Personeelskosten: 3 mogelijkheden

a) 100% tewerkgesteld op project – geen berekening: reële loonkosten

b) < 100% tewerkgesteld op project:
- flat rate op reële personeelskosten: 1,2% van bruto kosten 

maandloon januari
- 20% flat rate op alle directe kosten (rubrieken 3 t.e.m. 5) – geen 

bewijs

2. Bureau- en administratiekosten (overhead): flat rate van 
15% op personeelskosten – geen bewijslast
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Interreg V A Euregio Maas-Rijn

VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE REGELGEVING

3. Reiskosten
Vergoed volgens bedragen interne regeling
Max. bedragen:

- 2015-2016: 0,3509 euro/km
- 2017-2018: 0,3579 euro/km
- 2019-2020: 0,3651 euro/km
- 2021-2022: 0,3724 euro/km

4. Externe expertise en diensten
Bewijs: 
- indien nodig: procedure aanbestedingen
- facturen en contracten
- betaalbewijs
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Interreg V A Euregio Maas-Rijn

VEREENVOUDIGDE ADMINISTRATIEVE REGELGEVING

5. Uitrustingskosten: 

- bureaumateriaal, hard- en software, machines,… - exhaustieve lijst
- afschrijving mogelijk in verhouding tot duur en gebruik voor project
- leasingkosten mogelijk 
- doorverkopen van goederen = projectinkomsten
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TIMING

Mei 2015: indiening bij de Europese Commissie

Najaar 2015: nieuwe Interreg V A EMR-programma operationeel

30-06-2015, 12u00: deadline eerste projectenoproep – indienen van 
projectenschetsen per mail bij de regionale antenne van de leadpartner
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Contact

Matthias Verhegge
Dienst Europese en Internationale Samenwerking 
Provincie Limburg 
Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt 
Tel. 0032-11237416 - GSM 0032-475383634
E-mail: matthias.verhegge@limburg.be / europa@limburg.be
www.limburg.be/europa


