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Voorwoord

Het voorliggende document is een handboek voor zowel projectindieners als projectbegun-

stigden van het programma Interreg V-A EMR. Het beschrijft de belangrijkste processen van

het programma, de achtergronden en organisatie van de uitvoering en is zowel voor de in-

dieners van nieuwe projectvoorstellen als de uitvoerders van goedgekeurde projecten (be-

gunstigden) van belang. Het handboek biedt informatie over hoe voorstellen in te dienen

en waarmee rekening gehouden moet worden. Voor de eindbegunstigden biedt het een

handreiking hoe projecten uit te voeren en waaraan zij moeten voldoen.

Het handboek wil een zo compleet mogelijk beeld geven waar indieners en begunstigden

op kunnen bouwen. Anderzijds omvat het handboek niet alle relevante teksten en andere

documenten die voor de projecten van belang kunnen zijn en wordt zo nu en dan verwezen

naar andere bronnen of bijlagen. Tevens is het handboek een levend document. Voortschrij-

dend inzicht en ervaringen uit de praktijk kunnen ertoe leiden dat processen of eisen ver-

anderen en daarmee dat het handboek aangepast moet worden. Dit laat onverlet de rechts-

zekerheid voor de indieners en begunstigden als men zich houdt aan de spelregels. Min-

stens eenmaal per jaar zal het handboek geüpdatet worden om de gebruikers van de

nieuwste informatie te voorzien.

Het handboek is zodanig geschreven dat het goed toegankelijk is voor de gebruiker. Om

die reden zijn formele c.q. juridische teksten zoveel mogelijk vermeden. Deze zijn uiteraard

wel terug te vinden in de bij het programma behorende regelgeving. Aan de hier beschreven

teksten kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
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Deel 1
Programmakader
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Om een project voor territoriale samenwerking op te zet-
ten en uit te werken, is het belangrijk te weten dat een In-
terreg-project niet op zijn eentje staat binnen een regio,
maar dat het kadert binnen een veel bredere context … na-
melijk die van het Europese cohesiebeleid.

De Europese Commissie ontwikkelt en leidt namelijk acties
die zich richten op het versterken van de economische, so-
ciale en territoriale cohesie met oog op een harmonieuze
ontwikkeling van de Unie. De Europese Unie wil meer be-
paald de kloof dichten tussen de ontwikkelingsniveaus van
de verschillende regio’s en de achterstand bij de meest
kwetsbare regio’s wegwerken.

Om deze uitdaging het hoofd te kunnen bieden, focust
men sinds eind de jaren ’80 op de territoriale, en specifiek
de grensoverschrijdende, samenwerking. In 2007 evolueert
deze van een eenvoudig communautair initiatief tot een
volwaardige doelstelling van het cohesiebeleid.

De Europese Territoriale Samenwerking (ETS) vormt van-
daag één van de twee doelstellingen van het cohesiebeleid
voor de programmaperiode 2014-2020. Het Interreg-pro-
gramma Euregio Maas-Rijn ging van start in 1990. Tijdens
de 4 vorige programmaperiodes werden gaandeweg pro-
jecten ondersteund die zorgden voor een grotere relevan-
tie, intensiteit en integratie. 

De ETS bestaat door middel van de Interreg-programma’s
uit drie luiken: een grensoverschrijdend (A), transnationaal
(B) en interregionaal luik (C). De Commissie is zich ervan
bewust dat de grensstreken functioneren als ware proef-
tuinen voor de Europese integratie en hierdoor dus zorgen
voor een beter begrip van het proces van de Europese op-
bouw. 75% van de budgettaire middelen focust zich dan
ook op grensoverschrijdende samenwerking. 

Binnen deze logica moeten de Interreg-programma’s (en
dus de grensoverschrijdende projecten) zorgen voor:
• een proactieve bijdrage bij de totstandbrenging van een

‘Europa zonder grenzen’, dat beloofd werd in het Ver-
drag van Maastricht;

• een grotere interesse voor Europa bij de burgers, via
projecten die hen aanbelangen en via de ontwikkeling
van een Europese identiteit;

• actiemogelijkheden voor de grensregio’s die doorgaans
veraf liggen van de economische en politieke besluitvor-
mingscentra;

• een beter gebruik van de mogelijkheden van de grens-
regio’s, zodat dit dynamische gebieden in ontwikkeling
worden, via een ruime blik van 360° in plaats van een
enge kijk van 180°. 

Het cohesiebeleid, inclusief de territoriale samenwerking,
moet zoals elk Europees beleid bijdragen tot het bereiken
van de ambitieuze doelstellingen vermeld in de Europa
2020-strategie.

Deze strategie ging van start in 2010 en is het tienjarenplan
voor groei en werkgelegenheid van de EU. Ze komt na de
strategieën van Lissabon en Göteborg die tussen 2000 en
2010 werden opgesteld door de Europese Unie.

De Europa 2020-strategie streeft ernaar om Europa op het
spoor van de groei te plaatsen.

Zo werden er 3 prioriteiten bepaald:
• een slimme groei: voor een economie op basis van ken-

nis en innovatie;
• een duurzame groei: voor een groenere, competitievere

economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt
omgesprongen;

• een inclusieve groei: voor een economie met een hoge
werkgelegenheid in dienst van economische, sociale en
territoriale cohesie. 

Deze drie prioriteiten, die elkaar versterken, werden opge-
splitst in 5 ambitieuze doelstellingen:
• de participatiegraad van de bevolking in de leeftijds-

groep van 20 tot 64 jaar moet minstens 75% bedragen;
• onderzoek en ontwikkeling: de Europese Unie moet 3%

van het BBP investeren in onderzoek en ontwikkeling;
• energie en klimaat: de uitstoot van broeikasgassen

moet met 20% (zelfs met 30% indien de omstandighe-
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den het toelaten) verminderen ten opzichte van 1990.
Het gebruik van energie afkomstig van hernieuwbare
energiebronnen moet 20% bedragen en onze energie-
efficiëntie moet met 20% worden verbeterd;

• onderwijs: het percentage voortijdige schoolverlaters
moet teruggebracht worden tot 10% en het percentage
van de bevolking in de leeftijdsgroep van 30-34 jaar met
een diploma hoger onderwijs moet minstens 40% be-
dragen;

• strijd tegen armoede: vermindering van het aantal men-
sen dat te maken heeft met of bedreigd wordt door ar-
moede en sociale uitsluiting met minstens 20 miljoen. 

(Meer informatie vindt u op: http://ec.europa.eu/europe
2020/index_nl.htm)
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2.1 Het programmagebied

Het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn (EMR) is één
van de oudste Euregio's binnen de Europese Unie: al sinds
1976 werken drie landen en vijf partnerregio's samen. Deze
complexe context vormt een bijzondere uitdaging voor onze
samenwerking, maar is ook een uniek te waarderen ken-
merk van onze grensregio in het hart van Europa.  De drie-
landenhoek tussen België, Duitsland en Nederland wordt
gekenmerkt door een grote diversiteit aan talen, landschap-
pen en culturen die ook over de grenzen heen gewaardeerd
en beleefd worden.
Het zuiden en het midden van de Nederlandse provincie
Limburg, het Duitse gebied Region Aachen, de Duitstalige
Gemeenschap van België en de Belgische provincies Luik en
Limburg zijn de stichtende leden van de Stichting Euregio
Maas-Rijn.  Reeds sinds het begin van Interreg werken deze
kernleden samen met de Eifelkreis Bitburg-Prüm en de
Landkreis Vulkaneifel.  Deze zeven regio's vormen samen
het kerngebied van het Interreg V-A EMR-programma (zie
bijlage 1).

De EMR is een internationaal georiënteerde regio, met veel
mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een toonaange-
vende kenniseconomie, onder andere door de aanwezig-
heid van universiteiten en hogescholen, academische zie-
kenhuizen en vooraanstaande onderzoeksinstituten en
een breed scala aan relevante economische sectoren. Bo-
vendien beschikt de regio over een sterke logistieke infra-
structuur, zoals vliegvelden en multimodale havens en ter-
minals. De EMR heeft daarnaast een sterke gemeenschap-
pelijke historische en culturele basis en wordt gekenmerkt
door een bijzondere en boeiende combinatie van stedelijk
en landelijk gebied, factoren die sterk kunnen bijdragen
aan de aantrekkingskracht van de regio op mensen en be-
drijven. Elk van de deelregio's van de EMR levert een we-
zenlijke en complementaire bijdrage aan dit 'totaalaanbod'
van het gebied. De grensoverschrijdende samenwerking
dient ertoe om de ontwikkeling van het gebied tot een

toonaangevende kenniseconomie te ondersteunen en te-
vens het gebied als geheel beter te ontsluiten.

De kernambitie van de EMR is de ontwikkeling tot een mo-
derne kennisregio en een technologische topregio met een
concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in
een inclusieve gemeenschap die banen schept. Daarbij kie-
zen de partners nadrukkelijk voor een inzet op de sterke
en kansrijke punten van de EMR die zijn geïdentificeerd in
de SWOT-analyse, ondersteund met een aantal beleidsma-
tige uitdagingen die zijn benoemd door de partnerregio's.

2.2 De prioriteiten van het programma

Uit de socio-economische analyse, de regionale beleidsop-
gaven die er liggen en de Europa 2020 strategie zijn de uit-
dagingen voor grensoverschrijdende samenwerking in de
EMR voor de periode 2014-2020 bepaald. Gegeven de
grensoverschrijdende uitdagingen voor het gebied die er
liggen en gegeven de mogelijkheden die er zijn om die uit-
dagingen met Interreg V-A aan te pakken, heeft de EMR ge-
kozen voor vier thematische doelstellingen/prioritaire
assen (excl. Technische bijstand). Binnen elke prioritaire as
zijn één of meer specifieke doelstellingen geformuleerd.
Per specifieke doelstelling zijn in het programma voor -
beeld acties geformuleerd, die onderstaand zijn opgeno-
men. Hierbij gaat het om een niet-limitatieve lijst met mo-
gelijke activiteiten. 

De vier assen staan in de volgende figuur afgebeeld en
worden vervolgens nader toegelicht.
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Prioritaire As 1: Innovatie 2020

Doelstelling: Versterking van onderzoek, technologische ont-
wikkeling en innovatie.

Specifieke doelstelling 1.1 – stijging van het percentage
KMO/MKB dat innovaties introduceert.

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• ondersteunen van innovaties gericht op nieuwe produc-

ten, processen, technologieën en diensten;
• het stimuleren van afstemming tussen actoren uit de

onderzoekswereld (zowel tussen disciplines als tussen
onderzoeksinstituten) door deze te bewegen tot het
doen van een aanbod tot overdracht tussen de onder-
zoekswereld en het innovatieve bedrijfsleven.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• Bedrijfsleven, in het bijzonder KMO/MKB
• Kennisinstellingen

Verwachte resultaten:
Stimulering van onderzoek en ontwikkeling zijn essentieel
voor de economische ontwikkeling van de EMR. Een sterk
innovatievermogen is nodig om de Europese doelstelling
van slimme groei om te zetten in de EMR, ter versterking
van de concurrentiepositie. Open innovatie waarin (grote)
bedrijven en onderzoeksinstituten aanwezige R&D-kennis
ook beschikbaar stellen voor product- en procesinnovaties
door derden, vormt een belangrijk aandachtspunt.

Valorisatie van kennis wordt gestimuleerd door samenwer-
king te bevorderen tussen bedrijven en kennisinstellingen
onderling en met elkaar. Het SP steunt daadwerkelijke ont-
wikkelprojecten van ondernemingen, die zijn gericht op in-
novatie van nieuwe producten/processen. Dit leidt tot
meer valorisatie van kennis door innovatie van nieuwe pro-
ducten en diensten en versterkt zo het bedrijfsleven in de
EMR.

Specifieke doelstelling 1.2 – verhoging van verbanden en
synergiën tussen ondernemingen, O&I centra en het
hoger onderwijs.

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• het verder onderbrengen van actoren en voorzieningen

in een grensoverschrijdend netwerk, waardoor geza-
menlijk gebruik van menselijke, intellectuele en mate -
riële middelen mogelijk is;

• het ontwikkelen van grensoverschrijdende expertise-
centra (onderzoekscentra/ondernemingen/hoger on-
derwijs, enz.) onder andere door gebruik te maken van
de kenniscentra en innovatieclusters;

• het bevorderen van een marktgerichte samenwerking
tussen onderzoekscentra en ondernemingen onderling
en met elkaar door het ontwikkelen van innovatietrajec-
ten en/of nieuwe producten/diensten/toepassingen/
product-markt-combinaties;

• uitwisselen van ervaringen en kennis om het netwerk
tussen het universitaire instellingen, hoger onderwijs -
instellingen en ziekenhuizen te bevorderen;

• het verbeteren van de mogelijkheden van de universi-
teiten en hogescholen om buitenlandse talenten aan te
trekken en van informatie te voorzien;
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• clustering van competenties in de opkomende sectoren;
• ontwikkeling van een innovatieprijs voor de EMR.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• Bedrijfsleven, in het bijzonder KMO/MKB
• Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, kennis-

instituten e.d.)
• Intermediaire organisaties, waaronder ook competen-

tiecentra
• Ontwikkelingsmaatschappijen
• Semipublieke instellingen die innoveren

Verwachte resultaten:
De EMR heeft binnen haar grenzen vele bedrijven, die door
samenwerking met elkaar en met complementaire kennis-
en technologie-instituten een sterk grensoverschrijdend
cluster vormen. De verschillende deelregio's hierbinnen
beschikken over complementaire universiteiten en/of
hoger onderwijsinstellingen en een grote diversiteit van
kenniswerkers. Daarmee biedt de EMR een krachtig poten-
tieel voor de (door)ontwikkeling van de kenniseconomie.

Het programma richt zich op de dimensies van innovatie
die gelegen zijn bij initiatieven in het bedrijfsleven. Innova-
tieve interdisciplinaire projecten in (publiek-private) sa-
menwerking zijn het meest effectief in relatie tot het 
ver sterken van de economische structuur in de EMR. Deze
investeringsprioriteit zet in het bijzonder in op ‘techno -
logietransfer’ van O&I-centra naar het KMO/MKB en de
ontwikkeling van innovatieve euregionale economische
clusters. Met het bevorderen van samenwerking tussen
technologische onderzoekscentra en het KMO/MKB wordt
de vergroting van de innovatiekracht binnen het KMO/MKB
beoogd.

Prioritaire As 2: Economie 2020

Doelstelling: Verbetering van het concurrentievermogen van
het KMO/MKB

Specifieke doelstelling 2.1 – Vergroting van het concur-
rentievermogen in het KMO/MKB.

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• het adviseren en begeleiden van ondernemingen met

betrekking tot hun marktpotentieel aan de andere kant
van de grens, vooral door het benutten en creëren van
gemeenschappelijke grensoverschrijdende instrumen-
ten;

• het op grensoverschrijdende wijze adviseren en bege-
leiden van ondernemers bij het zoeken naar financie-
ringsmogelijkheden en bij het zelf genereren van werk;

• het steunen van gezamenlijke grensoverschrijdende ini-
tiatieven op het gebied van duurzame organisatie en
duurzaam beheer van economische zones;

• verkenningen naar haalbaarheid en nieuwe product-
markt-combinaties bij samenwerkende KMO’s/MKB;

• het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe busi-
ness modellen en nieuwe toepassingen, die uitgaan van
de culturele en creatieve, de circulaire en de functionele
economie en eco-design;

• productontwikkeling en valorisatie ter versterking van
toerisme;

• ondernemingen ontvankelijk maken voor strategische
intelligentie;

• het stimuleren van grensoverschrijdende technologie-
overdracht, ten einde het concurrentievermogen van
zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen in
het gebied te vergroten, onder andere in landelijke ge-
bieden;

• het vergemakkelijken van de oprichting (bijvoorbeeld
co-working), groei en overdracht van kleine en middel-
grote bedrijven;

• ontwikkeling van sociaal ondernemerschap; bewustzijn
voor sociaal ondernemerschap stimuleren;

• herontwikkeling van bepaalde economische sectoren in
het kader van de her-industrialisatiepolitiek.

Doelgroep
Binnen deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet li-
mitatief) de volgende doelgroepen als potentiële begun-
stigden te noemen:
• bedrijfsleven (in het bijzonder KMO/MKB)
• nieuwe starters
• intermediaire organisaties
• overheden
• toeristische organisaties

Verwachte resultaten:
Bestaande ondernemers stimuleren om zich te richten op
vernieuwing en verbetering van hun ondernemerschap en
daarnaast nieuwe starters stimuleren om een onderne-
ming te starten, in beide gevallen specifiek in het KMO/
MKB. Ondernemerschap moet hierbij worden gezien in het
perspectief van de euregionale economie en de versterking
van de grensoverschrijdende dimensie daarvan.

Het programma zet in op het aanmoedigen en stimuleren
van nieuwe bedrijvigheid en op het aanjagen en uitwisse-
len van nieuwe ideeën, waardoor nieuwe toepassingen,
processen, diensten et cetera kunnen ontstaan, met nieuw
ondernemerschap tot gevolg. Juist op het scheidsvlak van
sectoren liggen kansen voor nieuw ondernemerschap.
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Specifieke doelstelling 2.2 – Meer efficiënte omgang met
hulpbronnen in het KMO/MKB.

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
- het opzetten van verbindings- en steunpunten voor on-

dernemingen in grensoverschrijdende gebieden, ter on-
dersteuning van initiatieven gericht op innovatiever-
spreiding en milieuverantwoord gedrag voor KMO’s/
MKB;

- het steunen van grensoverschrijdende acties gericht op
integratie van milieuverantwoord gedrag in de ontwik-
keling/aanpassing van bedrijven;

- het steunen van coördinerende acties voor de ontwik-
keling van lokale duurzame energie (energie-onafhan-
kelijkheid);

- het ontwikkelen van innovatieve technologieën die bij-
dragen aan een doeltreffender gebruik van natuurlijke
hulpbronnen;

- het investeren in proefprojecten waarbij technologieën
op het gebied van duurzame energie worden ingezet;

- het stimuleren en opzetten van innovatieclusters op het
gebied van rationeel gebruik van energie en natuurlijke
hulpbronnen of andere vormen van samenwerking tus-
sen ondernemingen op dit gebied;

- onderzoeken van haalbaarheid, implementatie en be-
vordering van een euregionale kringloopeconomie/
‘cradle-to-cradle’ politiek in verschillende branches;

- gemeenschappelijke campagne en bevordering van
pilot-initiatieven gericht op rationeel energiegebruik;

- pilots, onderzoeks- en demonstratieprojecten gericht op
het bevorderen van de productie en het gebruik van
duurzame energiebronnen en groene energie, waaron-
der biobrandstoffen, biomassa en bijproducten of afval-
water van landbouwactiviteiten, bosbouwactiviteiten of
de landbouwindustrie, wind-, water- en zonne-energie.

Doelgroep
Door deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• bedrijfsleven (in het bijzonder KMO/MKB)
• starters
• ontwikkelingsmaatschappijen
• overheden

Verwachte resultaten:
Duurzaam gebruik van hulpbronnen vormt een belangrijke
voorwaarde voor het behouden en versterken van bedrij-
vigheid. Innovatieve technieken en productiemethoden
kunnen hulpbronefficiëntie bevorderen, wat bijdraagt aan
het verwezenlijken van de duurzaamheids- en klimaatdoel-
stellingen. 

Het programma wil investeringen bevorderen in eerste
toepassing bij bedrijven van innovatieve technologieën die
de omgang met hulpbronnen meer efficiënt maken. Het
programma zet daarom in op stimulering, op sensibilise-
ring en op demonstratie. Activiteiten waarmee de bekend-
heid met technieken en de toepassingsmogelijkheden toe-
neemt, om daarmee de bereidheid tot investeringen in uit-
rol van de technieken te verhogen. Daarmee wordt ook de
toepassing van nieuw ontwikkelde technieken gestimu-
leerd. Door het stimuleren van investeringen op dit vlak,
neemt de efficiëntie van bedrijfs- en productieprocessen
in de omgang met hulpbronnen toe.

Prioritaire As 3: Sociale inclusie en opleiding

Doelstelling: Bevordering van sociale insluiting, bestrijding
van armoede en elke vorm van discriminatie.

Specifieke doelstelling 3.1 – Verhoging van de sociale in-
tegratie van kwetsbare groepen

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• het versterken van het preventiebeleid;
• acties gericht op het tegengaan van sociale kwetsbaar-

heid en armoede;
• het harmoniseren van maatregelen ter voorkoming en

bestrijding van verslavingen;
• acties voor kansarme jongeren, ouderen en kwetsbare

bevolkingsgroepen;
• het ontwikkelen van geïntegreerde projecten voor her-

stel in stedelijke en landelijke gebieden (duurzame wij-
ken, enz.);

• ontwikkelen van grensoverschrijdende geïntegreerde
acties gericht op integratie (vermijden dat men afhaakt
van school);

• stedelijk beleid en stedelijke revitalisering, onder andere
door versterking van het culturele en recreatieve dien-
stenaanbod.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• regionale en lokale overheden
• semioverheden, publiekrechtelijke instellingen en ge-

nootschappen
• zorginstellingen en -organisaties
• sociaal-maatschappelijke instellingen (inclusief vrijwilli-

gersorganisaties)
• culturele instellingen
• toeristische organisaties
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Verwachte resultaten:
Inclusieve groei is een van de hoofddoelstellingen van het
Europees beleid. Maatschappelijke integratie, demografi-
sche ontwikkelingen zijn belangrijke thema’s voor een in-
clusieve samenleving. Gevolgen van werkloosheid (in het
bijzonder in steden), vergrijzing en ontgroening vormen
grote uitdagingen in de diverse regio’s van de EMR. Groe-
pen die kwetsbaar zijn, door armoede, sociale omstandig-
heden, opleidingsniveau, handicap, etc., lopen een groot
risico de aansluiting op de maatschappij te verliezen. De
EMR wil dit voorkomen en beoogt kwetsbare groepen
goed sociaal geïntegreerd te houden. Daarnaast is in ver-
schillende deelregio’s waardevolle kennis aanwezig, even-
als ervaring met innovatieve methoden en aanpakken die
grensoverschrijdend uitgewisseld en verder ontwikkeld
kunnen worden.

Specifieke doelstelling 3.2 – Verbetering van de aanslui-
ting van het grensoverschrijdende opleidingssysteem op
de arbeidsmarkt.

Activiteiten/projectsoorten
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• het ontwikkelen van het aanbod aan gemeenschappe-

lijke opleidingen en studieprogramma’s;
• het coördineren van het aanbod aan beroepsopleidin-

gen, zowel op het gebied van initiële scholing als op het
gebied van permanente educatie;

• het steunen van acties gericht op het ontwikkelen van
talenkennis en stages binnen bedrijven;

• het ontwikkelen van opleidingsstrategieën voor (toe-
komstige) beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;

• het uitvoeren van grensoverschrijdende acties ter on-
dersteuning van opleidingen voor het professionalise-
ren van actoren die actief zijn op het gebied van ma-
nagement van duurzame ontwikkeling en van toerisme
en cultuur;

• het ontwikkelen van opleidingen (initiële scholing, be-
roepsopleiding en permanente educatie) en bijscholing
voor innovatieve sectoren;

• het steunen van grensoverschrijdende acties voor her-
waardering van het beroepsonderwijs;

• begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze;
• het steunen van grensoverschrijdende mobiliteit en de

opleiding van onderzoekers, wetenschappers, studen-
ten, werknemers, werkzoekenden etc.;

• versterken van pedagogische samenwerking tussen uni-
versiteiten, hogescholen, competentie- en opleidings-
centra en onderwijs;

• uitwisseling van leerlingen, stagiaires, leraren, opleiders
tussen scholen, bedrijven en competentie- en oplei-
dingscentra;

• opleidingsmaatregelen voor werkzoekenden gericht op
de arbeidsmarkt om een baan te vinden;

• het vergroten van stage-mogelijkheden, onder andere
in het kader van duaal leren.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• kennis- en onderwijsinstellingen
• brancheorganisaties
• opleidingscentra
• overheden
• intermediaire organisaties

Verwachte resultaten:
Verbetering van de opleidingskwaliteit is een voorwaarde
om de werkgelegenheid, de concurrentiepositie van de
regio, innovatiekracht, de culturele identiteit en gelijke
maatschappelijke kansen op de lange termijn te kunnen
waarborgen.

Deze investeringsprioriteit draagt bij aan de realisatie van
een kwalitatief hoogwaardige onderwijsstructuur in de
EMR. Door te investeren in de kwaliteit van opleidingen en
verbeteren van de aansluiting bij de arbeidsmarktvraag
wordt invulling gegeven aan uitdagingen waar de EMR voor
staat zoals de krimpende beroepsbevolking en demografi-
sche veranderingen, tegengaan van de 'brain drain', onvol-
doende aantal hoger opgeleiden en een gebrek aan tech-
nisch geschoold personeel.

Prioritaire As 4: Territoriale ontwikkeling

Doelstelling: Verbetering van de institutionele capaciteit van
de overheid en belanghebbenden en een efficiënt openbaar
bestuur door maatregelen ter versterking van de institutionele
capaciteit en het verhogen van de doeltreffendheid van het
openbaar bestuur en de openbare diensten in verband met de
uitvoering van het EFRO, en ter ondersteuning van maatrege-
len in het kader van het ESF ter versterking van de institutio-
nele capaciteit en de doeltreffendheid van het openbaar be-
stuur.

Specifieke doelstelling 4.1 – Vermindering van de belem-
merende werking van de grens voor inwoners en instel-
lingen.

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• acties betreffende veiligheid, samenwerking tussen po-

litie, justitie en hulpdiensten, samenwerking en uitwis-
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seling van informatie bij rampen en ernstige ongevallen
in aangrenzende regio's, evenals een gemeenschappe-
lijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit door
politie en justitie;

• uitwerken van een gezondheidsstrategie in de toepas-
singsgebieden technologie, marketing, gezondheidszorg
en toerisme;

• verbeteren van de verbinding van bestaande klinische
en ambulante zorg;

• het coördineren van gezondheidsdiensten in grensover-
schrijdende gebieden en het onderbrengen daarvan in
netwerken;

• het steunen van het gezamenlijk gebruik van gezond-
heidsvoorzieningen;

• het steunen van de mobiliteit van patiënten en medisch
personeel in de grensoverschrijdende gebieden;

• ontwikkelen van een preventieprogramma Gezondheid
EMR;

• uitvoeren van de Patiëntenrichtlijn (EU) Nr. 2011/24;
• het ontwikkelen van alternatieve structuren (opvang en

opname) voor ziekenhuisopname en zorginstellingen;
• ondersteuning van initiatieven op het vlak van advies-

diensten voor inwoners, werknemers en werkgevers
met betrekking tot grensgebonden vraagstukken;

• samenwerking en netwerken tussen inwoners, culturele
instellingen, overheden, etc.;

• bevorderen van maatschappelijke projecten, inwoner-
samenkomsten en interculturele uitwisselingen;

• het op elkaar afstemmen van de vraag naar arbeids-
krachten van KMO/MKB en het beschikbare aanbod;

• het stimuleren van een proactief beheer van grensover-
schrijdende werkgelegenheidsmogelijkheden, ten einde
de verwachtingen van werkgevers te inventariseren en
daarop in te spelen;

• het grensoverschrijdend afstemmen en erkennen van
competenties, van onder andere nieuwe beroepen;

• het binnen ondernemingen verrichten van studies naar
tekorten in het arbeidsaanbod.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• regionale en lokale overheden, als ook economische en

sociale partners (bijvoorbeeld werkgevers- en werkne-
mersverenigingen);

• beroepsverenigingen, ziektekostenverzekeraars, sociale
en culturele instellingen;

• gemeenten;
• milieu- en natuurorganisaties;
• ondernemers (in het bijzonder KMO/MKB);
• ziekenhuizen, universiteiten, ontwikkelingsmaatschap-

pijen, gezondheidsorganisaties;

• werknemers, stagiaires, scholieren, studenten, werklo-
zen, trainees;

• scholen, hogescholen, universiteiten en overige oplei-
dingsinstellingen.

Verwachte resultaten:
Deze investeringsprioriteit richt zich op versterking van de
institutionele capaciteit en een doelmatiger openbaar be-
stuur door verbeterde samenwerking tussen instellingen
en inwoners en verbeterde juridische en administratieve
grensoverschrijdende samenwerking. Doel hiervan is een
verbetering te realiseren in de levenskwaliteit van de inwo-
ners in de EMR. Met behulp van een pakket aan grensover-
schrijdende maatregelen wordt de barrièrewerking van de
grens verminderd en worden grensoverschrijdende inter-
acties tussen inwoners en instellingen geïntensiveerd. Ook
wordt ingezet op het faciliteren van de toegang van dienst-
verlening aan de bevolking. Het programma draagt hieraan
bij zowel in psychologische zin (bijvoorbeeld door activitei-
ten op het vlak van opleiding en cultuur), maar ook door
concrete samenwerkingsactiviteiten tussen inwoners en in-
stellingen (bijvoorbeeld in de omgang met demografische
veranderingen of mobiliteit en duurzaamheid).

De belemmerende werking van de grens wordt in het bij-
zonder ervaren op de euregionale arbeidsmarkt. Ondanks
de vrijheid om grenzen te overschrijden ondervinden werk-
gevers, werknemers en werkzoekenden problemen als ge-
volg van de verschillende systemen op het terrein van be-
lasting, arbeidsrecht, sociale verzekering, erkenning van di-
ploma’s. 

Daarnaast wordt de informatie over vacatures gefragmen-
teerd aangeboden en is de geïntegreerde arbeidsbemid-
deling onvoldoende. Ter onderscheid van specifieke doel-
stelling 3.2 betreft het hier de samenwerking tussen over-
heden om systematische barrières in de arbeidsmarkt te
reduceren op het gebied van wetgeving, beleidsmaatrege-
len en grensoverschrijdende contacten.
De combinatie van krimpende beroepsbevolking en demo-
grafische ontwikkelingen biedt zowel noodzaak als kansen
tot gezamenlijke acties. De EMR wil inzetten op verminde-
ring van deze knelpunten (informatievoorziening en mobi-
liteit van grensarbeiders en grenspendelaars) en optimale
werking van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Door
in te zetten op de totstandkoming van betrouwbare grens-
overschrijdende arbeidsmarktdata kan een geïntegreerde
arbeidsmarktstrategie worden ontwikkeld die inspeelt op
actuele tendensen, zoals demografische ontwikkelingen.
Door verdere integratie van de grensoverschrijdende ar-
beidsmarkt, wint deze aan belang en krijgt deze een aan-
trekkende werking op potentiële werknemers van buiten
de regio.
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Specifieke doelstelling 4.2 – Verhoging van het aantal be-
zoekers en toeristen voor de regio en verlenging van de
verblijfsduur 

Activiteiten/projectsoorten 
Voorbeelden van activiteiten en projectsoorten die worden
voorzien zijn:
• het ontwikkelen van innovatieve projecten voor de 

bescherming, de valorisatie en de exploitatie van het
cultureel, toeristisch, industrieel, natuurlijk en land-
schappelijk erfgoed (bijvoorbeeld industrie, creatieve
economie, riviertoerisme, stedentrips, kuuroorden, na-
tuurparken, agrotoerisme, gezondheidstoerisme);

• het versterken van de kwaliteit van het culturele aanbod
door gezamenlijke programmeringen, onder andere door
het exploiteren en ontwikkelen van innovatieve culturele
acties die de EMR een internationale uitstraling geven;

• bevorderen van toerisme als economische factor door
middel van:
– grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrij-

ven, infrastructuur en marketing activiteiten,
– innovatieve projecten ter verbetering van toeristische

mogelijkheden en versterking van netwerken en ver-
bindingen tussen toeristische voorzieningen,

– coördinatie van innovatieve acties en instrumenten
voor toeristen, gericht op onder andere riviertoe-
risme, fietstoerisme, duurzaam toerisme, gastrono-
mie, landschap en natuur, historie, wellness, 

– ondersteuning van professionalisering en opleiding
van actoren op het vlak van toerisme.

• het ontwikkelen van grensoverschrijdende opleidings-
en beroepsmogelijkheden ter stimulering van duur-
zaam toerisme;

• het bevorderen van het gebruik van duurzame en intel-
ligente mobiliteit;

• het bevorderen van nieuwe of alternatieve vervoersmo-
gelijkheden.

Doelgroep
Voor deze investeringsprioriteit zijn vooral (doch niet limi-
tatief) de volgende doelgroepen als potentiële begunstig-
den te noemen:
• regionale en lokale overheden als ook economische en

sociale partners (bijvoorbeeld werkgevers- en werkne-
mersverenigingen)

• beroepsverenigingen, ziektekostenverzekeraars, sociale
en culturele instellingen

• toeristische organisaties/voorzieningen
• milieu- en natuurorganisaties
• ondernemers (in het bijzonder KMO’s/MKB)
• ziekenhuizen, universiteiten, ontwikkelingsmaatschap-

pijen, gezondheidsorganisaties
• werknemers, stagiaires, scholieren, studenten, werklo-

zen, trainees
• scholen, hogescholen, universiteiten en overige kennis-

en opleidingsinstellingen

Verwachte resultaten:
De EMR wil inzetten op de verhoging van het aantal bezoe-
kers en toeristen voor de regio en verlenging van de ver-
blijfsduur. Het gaat hierbij onder andere om de verhoging
van het aantal bezoeken aan bezienswaardige plekken en
toeristische en culturele instellingen. Om het toeristisch
aanbod beter te ontsluiten wordt het gebruik van open-
baar vervoer gefaciliteerd.

2.3 Het financiële kader van het programma

Voor de uitvoering van de projecten in het kader van de
vier bovengenoemde assen is een budget van ruim 90 mil-
joen euro aan Europese medefinanciering van het Euro-
pees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toege-
kend. Het budget is als volgt verdeeld over de vier priori-
taire assen.
Naast de middelen die bestemd zijn voor het financieren
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van projecten voor de 4 assen heeft de Europese Commis-
sie ook nog bijna 6 miljoen euro ter beschikking gesteld
voor de organisatie en het beheer van het programma
(Technische bijstand). Vanuit diverse organisaties in het
programmagebied, uiteenlopend van projectaanvragers
tot regionale partners, wordt eveneens een forse financiële
bijdrage van meer dan 40 miljoen euro aan het programma
geleverd waardoor het totaal komt op ruim 140 miljoen
euro.

2.4 Programma organisatie en programma instanties 

De organisatie van het programma staat weergegeven in
het schema.

2.4.1 Managementautoriteit (MA)

De Managementautoriteit is ervoor verantwoordelijk dat
het samenwerkingsprogramma wordt beheerd en uitge-
voerd in overeenstemming met het beginsel van deugdelijk
financieel beheer en de desbetreffende wetgeving (bijv. EU-
en nationale wetgeving). 

De Nederlandse provincie Limburg treedt op als Manage-
mentautoriteit.

De Managementautoriteit wordt in haar werkzaamheden
ondersteund door een Joint Secretariaat ( JS). 

2.4.2 Joint Secretariaat (JS)

Er is een Joint Secretariaat (JS) ingesteld, dat de Managemen-
tautoriteit, het Comité van Toezicht en eventueel de Audit-
autoriteit ondersteunt bij de uitvoering van hun respectie-
velijke taken. Het JS functioneert vanuit Maastricht en Eupen
(Stichting Euregio Maas-Rijn) en wordt wat betreft (planning
van) de werkzaamheden aangestuurd door de MA.

Het JS heeft de volgende taken:
• Informatieverstrekking over en aanspreekpunt voor (de

ontwikkeling van) projecten;
• Beoordelen van projectaanvragen en adviseren hierover

aan de MA;
• Begeleiden van goedgekeurde projecten en toezicht op

de uitvoering;
• Ondersteunen van de MA bij het beheer van het pro-

gramma;
• Secretariaatsvoering voor de diverse gremia van het

programma;
• Uitvoeren van de communicatie voor het programma

en toezicht op de communicatie van projecten.
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2.4.3 Regionale Antennes (RA)

In de 5 partnerregio’s is een Regionale (Interreg) Antenne
(RA) gevestigd. De RA vervult, in nauwe samenwerking met
het JS, alle taken die verband houden met de voorberei-
ding, ontwikkeling en uitvoering van grensoverschrijdende
projecten (o.a. toetsen samenwerkingsverband, technisch
onderzoek, besluitvormingsprocedure, cofinanciering, be-
groting, administratief en financieel toezicht). De RA’s fun-
geren als accountmanager van het programma richting alle
(potentiële) projectpartners in hun regio, zowel ten aanzien
van de ontwikkeling als de uitvoering van de projecten.

De vijf Regionale Antennes zijn gevestigd in: provincie Luik
(B), provincie Limburg (B), Duitstalige Gemeenschap (B),
provincie Limburg (NL) en Zweckverband Region Aachen
(D). Behalve de vijf Regionale Antennes is er ook voor an-
dere partnerregio’s van het samenwerkingsprogramma,
zoals Rheinland-Pfalz (Trier, D), Vlaams-Brabant (Leuven B)
en Zuidoost-Noord Brabant (’s Hertogenbosch, NL), een
contactpunt. 

2.4.4 Certificeringsautoriteit (CA)

De Certificeringsautoriteit waakt over de uitbetaling van de
Europese steun aan de projectleiders en certificeert de uit-
gaven gemaakt door de projectpartners tegenover de Eu-
ropese Commissie. Hierbij voert ze controles uit op de
gangbare processen van de MA en de kwaliteit van de First
Level Controles (FLC). 

De taken van de Certificeringsautoriteit worden ook uitge-
voerd door de provincie Limburg (NL). Hoewel de medewer-
kers van zowel de MA als de CA binnen hetzelfde cluster van
de provincie (cluster EMR) vallen, is er sprake van een strikte
scheiding van de taken tussen beide organen van het pro-
gramma. De coördinator stuurt beide onderdelen aan. 

2.4.5 First level Controller (FLC; eerstelijnscontrole)

De FLC heeft de taak om alle uitgaven ingediend door de
projectpartners voor de uitwerking van hun project te con-
troleren en goed te keuren. Naast de controles van de uit-
betalingsaanvragen, staan ze ook in voor de eerstelijnscon-
troles ter plaatse (op basis van een vastgelegde procedure). 

Uitvoering van de werkzaamheden van de FLC vindt plaats
onder verantwoordelijkheid van de Managementautoriteit.
De FLC fungeert vanuit Maastricht en Eupen. Met het oog
op de taken die de FLC uitvoert voor de projecten en het
feit dat deze betaald worden door de projecten zelf, wordt
voor de start van het project een overeenkomst opgesteld

tussen het betreffende project en de FLC voor de uitvoe-
ring van deze activiteiten. 

2.4.6 Auditautoriteit (AA)

De Auditautoriteit vervult een centrale rol bij de controle
op het goede beheer van het Interreg-programma. De Au-
ditautoriteit voert enerzijds systeemcontroles uit waarbij
de werking van de diverse autoriteiten en de opgezette
procedures beoordeeld worden op toepassing en op kwa-
liteit. Anderzijds voert de AA specifieke controles uit bij de
projectpartners. Deze Second Level Controles (SLC) worden
zowel centraal bij de MA als op basis van een steekproef
ter plaatse uitgevoerd en jaarlijks vastgelegd.

De taken van de Auditautoriteit worden uitgevoerd door
de Auditdienst Rijk van het Ministerie van Financiën in Ne-
derland. Zij dragen zorg voor de uitvoering van de hen – in
overeenstemming met de verordeningen – toegewezen
taken.

2.4.7 Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht is het beslissingsorgaan van het
programma. Het Comité beslist over de toekenning (of de
afkeuring) van de Europese medefinanciering voor elk van
de ingediende projecten. Het Comité bepaalt de strategie
en waakt over de goede uitvoering ervan. Het zorgt er dus
voor dat de financiële doelstellingen, de realisatie-indica-
toren en de resultaatindicatoren behaald worden dankzij
de goedgekeurde projecten.

Het Comité van Toezicht bekijkt alle kwesties die een weer-
slag kunnen hebben op de uitvoering van het programma
en het kan opmerkingen formuleren naar de Management -
autoriteit toe. Alle programmapartners van het program -
ma maken deel uit van het Comité van Toezicht, samen
met de Europese Commissie en de sociale partners.

Het Comité van Toezicht komt minstens twee keer per jaar
samen.
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3.1 Kenmerken van een grensoverschrijdend project

U moet zich, bij het opnemen van een grensoverschrijdend
project, bovenal bewust zijn van het belang van de grens-
overschrijdende en Europese dimensie, en u moet beslis-
sen om één van de stakeholders te worden bij de opbouw
van de Europese ruimte. In die context moet een project
bij aanvang gezien worden binnen een grensoverschrij-
dende optiek.
De subsidie mag niet zomaar gezien worden als een finan-
ciële hefboom ter aanvulling van de begroting of ter com-
pensatie van de daling van de nationale financiering.

Voor de projecten in het kader van dit programma moeten
de volgende aspecten of kenmerken in ogenschouw geno-
men worden: 

Een projectidee grensoverschrijdend uitwerken
Het bestaan van de grens zorgt nog steeds voor moeilijk-
heden en vormt een hindernis voor de mensen die er
wonen, werken of willen samenwerken. De opzet van een
project houdt dus verband met het bepalen van een grens-
overschrijdend probleem, opportuniteit of behoefte bin-
nen een bepaald gebied.

Het belang om een grensoverschrijdend project te ontwik-
kelen, ligt in het feit dat de samenkomst van projectpart-
ners langs weerszijden van de grens ervoor zorgt dat 
• de middelen samengevoegd kunnen worden, 
• de ideeën vermenigvuldigd kunnen worden, 
• de best practices en de kennis uitgewisseld kunnen wor-

den en 
• de uitrusting gedeeld kan worden 
om een antwoord te bieden op de aangegeven uitda -
gingen. 

Bepalen van een grensoverschrijdend probleem
De projectpartners kunnen een project opstarten om zo
een antwoord te bieden op een grensoverschrijdend pro-
bleem. De grens brengt soms een aantal obstakels met zich
mee die door middel van een grensoverschrijdend project
verlicht kunnen worden. 

Ondanks dat het grensoverschrijdende gebied van het pro-
gramma op socio-economisch vlak heel gelijkaardig is, kan
het grenseffect nog aanwezig zijn. Zo kan de grens een be-
paalde activiteitensector beïnvloeden. In dat geval kan uw
project zich toeleggen op de problematiek van deze activi-
teitensector en de invloed ervan op de grensstreek. Deze
problematiek zal enkel door middel van een geïntegreerde
aanpak opgelost kunnen worden.

Bepalen van een grensoverschrijdende kans 
De grens kan echter ook unieke kansen en mogelijkheden
bieden. In dit opzicht bestaat de aanbevolen aanpak uit het
kapitaliseren en optimaliseren van de mogelijkheden ge-
boden door de grensregio’s. De verschillende regio’s bie-
den uiteenlopende ervaringen en beschikken over aparte
competenties of uiteenlopende middelen: het is deze di-
versiteit die zorgt voor een aanzienlijk voordeel.

De grensoverschrijdende samenwerking biedt inderdaad
de mogelijkheid om kennis te delen, uit te wisselen, te ver-
spreiden en aan te vullen, met de bedoeling om tot duur-
zame oplossingen te komen.

Grensoverschrijdende meerwaarde
De grensoverschrijdende meerwaarde is een onvermijde-
lijke basisvoorwaarde bij elk project en moet aangetoond
kunnen worden tijdens elke fase van het project (van het
ontwerp tot de uitvoering en de uiteindelijke impact).

Het project moet ervoor zorgen dat er resultaten behaald
worden die nooit konden bereikt worden indien het project
enkel langs één kant van de grens werd uitgevoerd. De
grensoverschrijdende meerwaarde kan beschreven wor-
den als de toegevoegde waarde die volgt uit de samenwer-
king, volgens het principe 1+1=3.

Het gaat erom evenwichtige samenwerkingsverbanden te
creëren waarmee initiatieven die gebaseerd zijn op een
complementariteit van middelen en/of competenties met
een significante impact op de bevolking en/of gebieden in
de grensstreek tot een goed einde gebracht kunnen wor-
den.
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3.2 Wie kan een project indienen?

Het samenwerkingsprogramma voorziet dat subsidie wordt
toegekend aan een samenwerkingsverband dat bestaat uit
minimaal twee projectpartners uit twee verschillende lid-
staten van het programmagebied. Rechtspersonen, een-
manszaken en personenvennootschappen komen in aan-
merking voor steun. Een projectpartner dient bekwaam te
zijn in het vakgebied waaronder het project werkt.

Alle rechtspersonen, eenmanszaken en personenvennoot-
schappen kunnen toetreden tot een samenwerkingsver-
band om een project in te dienen. Namens het samenwer-
kingsverband treedt één projectpartner op als lead part-
ner. 

De volgende organisaties kunnen bijvoorbeeld als project-
partner optreden:
• publieke en semipublieke instellingen;
• lokale en regionale overheden;
• universitaire en wetenschappelijke instellingen, met in-

begrip van de kennis- en onderzoekscentra;
• bedrijfsondersteunende instellingen, zoals de kamers

van koophandel, de ontwikkelingsagentschappen, de
agentschappen voor technologieoverdracht;

• opleidings- en kennisinstellingen;
• instellingen van het maatschappelijke middenveld (ver-

enigingsleven, verenigingen zonder winstoogmerk);
• ondernemingen, bij voorkeur kleine- en middelgrote on-

dernemingen (KMO’s/MKB)

3.3 Stappen om te komen tot een grensoverschrij-
dend project

Stap 1: Een projectidee bepalen 
Op basis van een geïdentificeerde grensoverschrijdende
problematiek, opportuniteit en/of behoefte, is het nodig
om een innovatief projectidee vast te leggen dat toelaat
om een antwoord te bieden op de aangegeven uitdagin-
gen.

Het is belangrijk om het concept van uw project te bepalen
dat op een grensoverschrijdende manier zal uitgewerkt
worden en dat grensoverschrijdende resultaten zal ople-
veren ten voordele van de mensen en de regio’s in de
grensstreek.

Het projectidee zal moeten kaderen in de strategie bepaald
door het programma en bijdragen tot het behalen van de
doelstellingen. 

Stap 2: De partners bepalen
Eén van de specifieke eigenschappen van grensoverschrij-
dende programma’s schuilt in het feit dat alle projecten

verplicht gedragen worden door een grensoverschrijdend
samenwerkingsverband, namelijk minstens twee project-
partners uit twee verschillende lidstaten van he program-
magebied.

Dit samenwerkingsverband vormt de basis voor de samen-
werking die opgezet zal worden, en het welslagen van het
project zal grotendeels afhangen van de kwaliteit ervan.
Het is dan ook essentieel om voldoende tijd uit te trekken
voor het selecteren van partners en voor het opbouwen
van een stevige onderlinge relatie.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:
• de partners zijn al bekend;
• u bent nog op zoek.

In beide gevallen moet het samenwerkingsverband geo-
grafisch, strategisch en financieel uitgedacht worden. De
volgende vragen kunnen de projectpartners helpen bij hun
denkoefening:
• Bestaat er complementariteit tussen de competenties

van de beoogde partners?
• Kan er zich een echte synergie ontwikkelen tussen de

verschillende partners?
• Bestaat er een evenwicht tussen de aangeduide instel-

lingen op het vlak van menselijke, technische of weten-
schappelijke middelen, op het vlak van financiële capa-
citeiten of territoriale competenties?

• Zijn de juridische structuur, de werkingswijze en het in-
terne besluitvormingsproces van de verschillende part-
ners compatibel?

• Bestaat er bij elke partner dezelfde wil om het project
te ontwikkelen?

• Bestaat er een geografische samenhang waarrond de
projectpartners kunnen/willen werken?

Bent u nog op zoek naar partners? Dan kunt u ook contact
opnemen met de Regionale Antenne, deze kan u ook on-
dersteunen en adviseren in het vinden van geschikte part-
ners. 

Stap 3: De inhoud bepalen
Zodra de partners bepaald zijn, moet u samen het vastge-
legde idee verder uitwerken om de inhoud van het project
te bepalen. Hierbij moeten ook de algemene en specifieke
doelstellingen opgesteld worden, evenals de verwachte re-
sultaten. Deze resultaatgerichte aanpak is essentieel voor
alle projecten die ontwikkeld zullen worden in de loop van
de programmaperiode.

Daarnaast is ook het moment aangebroken om het activi-
teitenprogramma op te stellen en de operationalisering uit
te werken door op de volgende vragen te antwoorden: wie
doet wat, wanneer, hoe en met welke middelen?
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Het project moet uit een beperkt aantal werkpakketten be-
staan die steunen op duidelijk gestructureerde activiteiten
om zo een versnippering van de middelen tegen te gaan.

Zodra de verschillende elementen uitgewerkt zijn, moet
het algemene ontwerp van het project door de schrijvers/
projectpartners intern geëvalueerd worden om zo het re-
levante, realistische, uitvoerbare, meetbare en leefbare ka-
rakter van de activiteiten te verzekeren.

Deze eerste fase van het project moet een moment van in-
tense dialoog tussen de partners zijn en moet ervoor zor-
gen dat het eigenaarschap van het project gedeeld wordt
en dat men gezamenlijk streeft naar de realisatie van de
doelstellingen ervan.

Schenk hierbij specifiek aandacht aan de grensoverschrij-
dende meerwaarde en de impact op de bevolking en de
regio.
Er is een grensoverschrijdende meerwaarde zodra u kunt
aantonen dat de doelstellingen enkel bereikt kunnen wor-
den dankzij de uitwerking van het project in een samen-
werkingsverband, en dat de resultaten niet bereikt zouden
kunnen worden indien het project werd ontwikkeld langs
één kant van de grens of door één enkele projectpartner.
Het project moet toelaten om mogelijkheden te grijpen of
om voordelen op te leveren die onmogelijk zouden zijn bij
een louter nationale aanpak.

Enkel grensoverschrijdende resultaten zijn echter niet vol-
doende… De resultaten moeten ook in het voordeel zijn
van de mensen in de grensstreek, of, afhankelijk van de
aard van het project, een impact hebben op de grens-
streek.

Dit zal een stuk gemakkelijker en evidenter zijn als het pro-
ject correct inspeelt op één of meerdere grensoverschrij-
dende problemen in het beoogde gebied, of indien het in-
speelt op een behoefte of een opportuniteit vastgesteld in
de grensstreek.

Een grensoverschrijdende meerwaarde die enkel in het
voordeel van de projectpartners is, kan nooit als voldoende
beschouwd worden.

Stap 4: Financiële uitwerking
Van belang is dat het project goed onderbouwd en finan-
cieel wordt uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij is een realis-
tische begroting die het mogelijk maakt dat het project
goed wordt uitgevoerd en de doelen behaald worden maar
anderzijds ook sober en doelmatig is. 
Bij het opstellen van de begroting dient gelet te worden op:
• een duidelijke link met het activiteitenplan en de werk-

pakketten. Geef precies aan welke inzet (personeel, ex-

terne diensten, equipment, etc.) nodig is voor de ver-
schillende activiteiten en bereken op grond daarvan de
kosten;

• de subsidiabele kosten en de berekeningsmethoden
zoals aangegeven in de kostencatalogus en de fact -
sheets behorende bij het programma;

• een resulterend helder kostenoverzicht waarvan het for-
mat te vinden is in het monitoringsysteem eMS. 

Naast de kostenbegroting verdient ook het financierings-
plan aandacht waarbij rekening moet worden gehouden
met de in het programma bepaalde percentage Europese
financiering, de eisen van mogelijke overige publieke cofi-
nanciering en een substantiële eigen inzet. Neem voor
eventuele vragen over mogelijke cofinanciering en de daar-
bij behorende voorwaarden contact op met de RA’s. 

Stap 5: Het partnerschap vorm geven
Er kan binnen een programma voor Europese Territoriale
Samenwerking geen sprake zijn van een grensoverschrij-
dend project zonder het opzetten van een grensoverschrij-
dende samenwerking. Het is daarom belangrijk dat het
project werkelijk grensoverschrijdend uitgewerkt wordt en
dat de interacties tussen de verschillende projectpartners
telkens per werkpakket vastgelegd worden. 

We maken een onderscheid tussen twee soorten partners:
• de projectpartner;
• de lead partner.

De projectpartner is een volwaardige partner die, door
middel van haar middelen en competenties op het werk-
gebied van het project, zorgt voor een reële toegevoegde
waarde bij de uitwerking van de acties.

Elke projectpartner moet rechtstreeks deelnemen aan de
geplande werkpakketten, rechtstreeks een deel van de uit-
gaven dragen die eruit volgen en ook direct begunstigde
zijn van de toegekende Europese financiering.

De lead partner wordt in onderling overleg tussen de pro-
jectpartners aangesteld. Naast de administratieve en finan-
ciële coördinatie, neemt hij ook de leiding van het project
op zich. De lead partner draagt de eindverantwoordelijk-
heid voor de uitvoering van het project en vormt ook het
eerste aanspreekpunt voor het programma. Correspon-
dentie en eventueel uitbetaling van EFRO-middelen vindt
alleen plaats met de lead partner.

In het kader van de uitwerking van het project, sluiten de
projectpartners en de lead partners een ‘samenwerkings-
overeenkomst tussen de projectpartners’ waarin de taken
en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Deze overeen-
komst maakt de verdeling van de verantwoordelijkheden
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formeel en legt de rechten en plichten van iedereen vast.
Ze moet door alle projectpartners ondertekend worden
vóór besluitvorming van het project door het Comité van
Toezicht. De MA verstrekt een model samenwerkingsover-
eenkomst (zie bijlage 2) met een aantal verplichte onder-
delen. Indien het partnerschap aanvullende specifieke be-
palingen vast wil leggen, dan kunnen deze ook in deze
overeenkomst geregeld worden. 

In sommige gevallen is het voor de uitvoering van een pro-
ject belangrijk dat ook andere instanties, die geen finan -
ciële betrokkenheid hebben bij het project, toch nauw bij
de uitvoering betrokken worden. Deze instanties kunnen
dan als geassocieerde partners deelnemen aan het pro-
ject en daarmee de uitvoering versterken. In de bijlage bij
de samenwerkingsovereenkomst kunnen de onderlinge re-
laties tussen de partners en de geassocieerde partners ge-
regeld worden. 

Stap 6: Een resultaatgerichte aanpak uitwerken
Eén van de specifieke eigenschappen van het Interreg-pro-
gramma voor de programmaperiode 2014 – 2020 is de in-
terventielogica die zich richt op ‘resultaten’. Het verband
met en de bijdrage van de resultaten van de projecten tot
de doelstellingen en de resultaten beoogd door het pro-
gramma, moeten zo meer onder de aandacht komen.

Het onderstaande schema beschrijft de interventielogica
van het programma en het verband tussen de project- en
de programma-indicatoren.

Indicatoren en realisaties van het project

Realisatie-indicatoren van het programma

Resultaatindicatoren van het programma

Bij het ontwerp van het project is het belangrijk dat de pro-
jectpartners realisatie-indicatoren voor het project bepalen
die verband houden met de realisatie-indicatoren van het
programma en die het dus toelaten om bij te dragen tot de
resultaatindicatoren van het programma.

U vindt meer informatie over de indicatoren op de website 
van het programma.

Samengevat, de belangrijkste elementen van een goed
opgebouwd grensoverschrijdend project zijn:
• duidelijke doelstellingen in het verlengde van het

projectconcept;
• een goed uitgewerkt projectvoorstel dat ruim aan-

dacht schenkt aan de financiële aspecten;
• het project beantwoordt aan de programmastrate-

gie;
• een duidelijke grensoverschrijdende meerwaarde

die een echte toegevoegde waarde vormt voor het
project;

• een stevig en complementair samenwerkingsver-
band.

3.4 Ondersteuning en advies

Potentiële projectpartners kunnen in eerste instantie ad-
vies en ondersteuning vragen aan de Regionale Antennes
(RA). De RA van de regio waar de (beoogde) lead partner is
gevestigd, is het primaire aanspreekpunt voor de project-
partners. De RA neemt de volgende taken op zich:
• sensibiliseren, informeren en begeleiden van potentiële

projectpartners over de mogelijkheden van het Interreg-
programma;

• schakelen tussen het programma (instanties) en de po-
tentiële projectpartners.

Tijdens de uitwerking van het project of de opvolging ervan
kunt u de RA steeds contacteren.

In nauwe samenwerking met de RA’s worden de project-
partners ook bijgestaan door het Joint Secretariaat, bijvoor-
beeld als het gaat om administratieve, financiële of regel-
geving technische vraagstukken of bij vragen of problemen
over (de toegang tot) het elektronisch monitoringsysteem
van het programma (eMS).
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4.1 Stap 1: Een projectschets

Om te vermijden dat de potentiële projectpartners zich al
meteen volop toeleggen op de uitwerking van een project
en om te zorgen voor een meer strategische aanpak van
het programma, heeft men besloten om te werken in twee
fases. 

De eerste fase, stap 1, bestaat uit het uitwerken en indienen
van een ‘projectschets’. Deze projectschets biedt voor de
projectpartners de mogelijkheid om feedback en advies in
te winnen op basis van een vereenvoudigde vorm waarop
de essentiële informatie vermeld staat voor het toekom-
stige project, zonder hierbij al teveel in detail te treden.

Voor het indienen van een projectschets wordt door de MA
een specifieke periode vastgesteld en wordt de vorm
waarin deze projectschetsen moeten worden ingediend
vooraf vastgelegd.

Na de sluitingsdatum voor deze periode analyseert de MA
en het JS alle ingediende projectschetsen - waarbij het aan-
vraagformulier volledig en correct is ingevuld - op basis van
alle voor de betreffende call geldende criteria en de doel-
stellingen van het programma. In dit analyserapport neemt
de MA samen met het JS de informatie en input van de RA’s
mee. Op basis van deze analyse stelt de MA met hulp van
het JS binnen 5 weken na de sluitingsdatum voor het indie-
nen van projectschetsen een nota met aanbevelingen op.
Deze nota wordt vóór het go/no go-overleg toegestuurd
aan de programmapartners.

Binnen 2 weken na de afronding van de analyse door de MA
en het JS vindt er een overleg (voorbereidende go/no go) tus-
sen alle programmapartners plaats, waarin de projectschet-
sen en de aanbevelingen en opmerkingen van alle betrok-
kenen (de programmapartners en de MA/het JS) worden be-
sproken. De MA stelt met hulp van het JS binnen 1 week na
dit overleg op basis van de conclusies hiervan de definitieve
rapportage van aanbevelingen en opmerkingen op. 
De (beoogde) lead partner wordt schriftelijk door de MA en
mondeling door de RA geïnformeerd over de uitkomsten

van de beoordeling. Deze beoordeling bevat een globaal
oordeel over de kansen van het project en aanbevelingen
om de kansen op een positief oordeel over de definitieve
projectaanvraag te vergroten. 

Opgelet! 
Een advies voor het projectconcept betekent niet au-
tomatisch een positief besluit over het project. Het
vergroot alleen de kans dat het project geaccepteerd
wordt.
Het indienen van een projectschets is facultatief,
maar niet verplicht. Een samenwerkingsverband kan
een volledige aanvraag indienen, zonder eerst een
projectschets te hebben ingediend. Dit wordt echter
niet aangeraden, omdat de feedback over een project-
schets bij kan dragen aan een positieve besluitvor-
ming van de volledige aanvraag.

4.2 Stap 2: Een volledige aanvraag 

Een volledige aanvraag wordt gedurende de openstellings-
periode ingediend via het monitoringsysteem van het pro-
gramma (eMS). Informatie over eMS en de verschillende
modules (o.a. aanvraag) kunt u vinden in deel 3 van voor-
liggende handleiding.

Het Comité van Toezicht beslist over de voorwaarden die
in het kader van de call aan de selectie van projecten wor-
den gesteld, te weten: 
• De periode dat de volledige aanvragen ingediend kun-

nen worden;
• Administratieve en selectiecriteria;
• Selectieprocedure voor volledige aanvragen (indeling in

rangorde of andere procedure);
• Budgetten per prioritaire as en/of totaalbudget.

Een volledige aanvraag bestaat ook uit een aantal ver-
plichte bijlagen die beschikbaar moeten zijn op het mo-
ment van indiening en uiterlijk voor het moment van 
besluitvorming door het Comité van Toezicht. Enkele voor-
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beelden van deze bijlagen zijn: ondertekende samenwer-
kingsovereenkomst, cofinancieringsverklaringen, staats-
steunverklaring voor kennisinstellingen, MKB verklaringen
(indien van toepassing), etc. De volledige lijst van verplichte
bijlagen is opgenomen in de aanvraagmodule van het eMS.

4.3 Ondersteuning en advies

In alle fases geldt dat de eerste hulp en advies wordt gele-
verd door de RA’s. Zij kunnen aanvragers ondersteunen bij
het uitwerken van het project, het verwerken van het ad-
vies van de projectschets, het verzamelen en gereedmaken
van alle noodzakelijke bijlagen en het indienen van de vol-
ledige aanvraag. 

De RA van de regio waar de (beoogde) lead partner is ge-
vestigd, is het primaire aanspreekpunt voor de projectpart-
ners. Voor eventuele administratieve, financiële of regelge-
ving technische vraagstukken of bij vragen of problemen
over (de toegang tot) het elektronisch monitoringsysteem
van het programma (eMS) kunt u zich ook wenden tot het
JS. 
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5.1 Procedure beoordeling en besluitvorming aanvraag

Na de sluitingsdatum voor de indieningsperiode analyseert
de MA en het JS alle ingediende aanvragen op basis van
alle voor de betreffende call geldende criteria en de doel-
stellingen van het programma. Voor elke aanvraag wordt
een rapport met conclusies opgesteld dat toegezonden
wordt aan de vergadering van vertegenwoordigers van de
programmapartners die de projecten beoordeelt en hier-
over adviseert aan het Comité van Toezicht (de Go/no Go
vergadering). 

Op basis van de uitkomsten van het go/no go-overleg en
op verzoek van de deelnemers aan dit overleg, kan aan de
projectpartners extra informatie worden gevraagd. Deze
projectpartners krijgen 2 weken de tijd om hun aanvraag
aan te passen om eventuele vragen te beantwoorden. De
RA’s kunnen hen hierbij helpen. Na deze datum kan er niet
om extra informatie worden gevraagd en kunnen project-
aanvragers geen extra informatie meer indienen. 

De definitieve beslissing wordt door het CvT genomen op
basis van de aanbevelingen uit het go/no go-overleg, de
eventuele aanvullende informatie en de analyse van deze
informatie door de MA en het JS. 
Op basis van het besluit van het CvT stelt de MA de toeken-
ningsbrief (positieve beschikking) voor alle goedgekeurde
projecten op, nadat zij heeft gecontroleerd of alle beno-
digde documenten en verklaringen binnen zijn. Aanvragen
die door het CvT zijn afgekeurd, ontvangen een negatieve
beschikking.

5.2 Criteria voor beoordeling en besluitvorming

In de subsidieregeling behorende bij elke call voor het in-
dienen van volledige aanvragen worden de criteria en voor-
waarden om voor subsidie in aanmerking te komen, gefor-
muleerd. 

Aan een aantal algemene of technische criteria, moet worden
voldaan om voor subsidie in aanmerking te kunnen
komen:

a De resultaten van het project komen ten goede aan het
programmagebied;

b Er dient sprake te zijn van een samenwerkingsverband
dat bestaat uit minimaal twee rechtspersonen uit twee
verschillende lidstaten uit het programmagebied; 

c Het project draagt bij aan de doelstelling van het pro-
gramma, zoals geformuleerd in artikel 2 van het samen-
werkingsprogramma en past binnen een van de priori-
taire assen, zoals geformuleerd in artikel 5 van het sa-
menwerkingsprogramma;

d Het project scoort op één of meer van de outputindica-
toren;

e Het project mag maximaal drie jaar duren, de start- en
einddatum worden in de verleningsbeschikking opge-
nomen.

Daarnaast moet een subsidieaanvraag aan diverse selectie-
of kwalitatieve criteria voldoen:
a Het project dient grensoverschrijdende samenwerking

te versterken;
b Het project levert een bijdrage aan de doelstellingen en

resultaten van het samenwerkingsprogramma;
c Het project is haalbaar, duurzaam voor het programma-

gebied en heeft een meerwaarde voor andere projecten
in het samenwerkingsprogramma;

d De resultaten van het project staan in verhouding tot
het benodigde budget voor de uitvoering van het pro-
ject (‘value for money’);

e Het project heeft een innovatief karakter.

Zoals in voorgaande paragraaf is beschreven, neemt het
CvT een besluit over de mate waarin de aanvragen voldoen
aan deze criteria, op basis van aanbevelingen uit het go/no
go overleg. Bovenstaande opsommingen zijn indicatief, de
exacte criteria en voorwaarden worden geformuleerd in de
subsidieregeling. 

In de subsidieregeling worden ook gronden opgenomen
op basis waarvan aanvragen kunnen worden afgewezen.
Dit kan zijn omdat het project niet past binnen één van de
opengestelde prioritaire assen of omdat het project niet
past binnen het Interreg-programma. Ook als de subsidie-
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aanvraag niet volledig is of niet voldoet aan de criteria. Ook
hiervoor geldt dat formele afwijzingsgronden worden op-
genomen in de subsidieregeling.

5.3 Beschikking 

De beschikking is het officiële document ondertekend door
de MA. Een negatieve beschikking omvat een nadere mo-
tivatie van het besluit. Een positieve beschikking is de for-
mele goedkeuring van het project. De beschikkingen wor-
den via eMS verzonden aan de lead partner van het pro-
ject. 

De positieve beschikking gaat in op het goedgekeurde pro-
ject en bepaalt onder andere:
• de verplichtingen van de projectpartners op het vlak van

de uitvoering van het project, 
• de administratieve verplichtingen, de financiële opvol-

ging en de publiciteit van de Europese steun, 
• de maximale steun voor elke projectpartner, ook reke-

ning houdende met eventuele specifieke regelgeving
rond staatsteun,

• de start- en einddatum van het project,
• de mogelijkheden tot wijziging van het project,
• de opvolging van het project (onder andere Begelei-

dingsgroep en rapportages),
• de betalingsmodaliteiten van de EFRO-bijdrage,
• de controles op de voortgang en uitgaven van het pro-

ject.

In de bijlage bij de beschikking zit een overzicht van de be-
groting en de financieringsplannen van elke projectpartner
en eventuele extra eisen van de financiers.
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6.1 Taken en verantwoordelijkheden lead partner
en projectpartners

Een samenwerkingsverband in het kader van het Interreg
V-A EMR programma bestaat uit diverse projectpartners
die participeren in het project en actief samenwerken. De
samenwerking en afspraken tussen de projectpartners
wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (zie
bijlage 2).

Eén van de projectpartners treedt op als lead partner
(‘eerstverantwoordelijke begunstigde’) van het project. De
lead partner is eindverantwoordelijk voor een correcte uit-
voering van het goedgekeurde project. De lead partner is
het primaire contact namens het samenwerkingsverband
met de MA en andere programma-autoriteiten en alle cor-
respondentie met het project vindt plaats met de lead part-
ner. Ook financiële stromen (uitbetalingen, terugvorderin-
gen) tussen de MA en het project vinden plaats via de lead
partner. De lead partner is verplicht om alle benodigde in-
formatie en documenten te verstrekken aan de project-
partners. De lead partner zorgt ervoor dat alle afspraken
tussen de projectpartners worden vastgelegd in een sa-
menwerkingsovereenkomst. 

Alle projectpartners voeren het project goed, op tijd en bin-
nen de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst
uit. De projectpartners houden zich aan de in de beschik-
king en subsidievoorwaarden vastgestelde bepalingen en
nemen alle noodzakelijke maatregelen met betrekking tot
de uitvoering en verloop van het project, één en ander in
overeenstemming met het doel van het project zoals over-
eengekomen. 

Concreet is elke projectpartner verplicht:
• onverwijld alle informatie en stukken ter beschikking te

stellen die nodig zijn ten behoeve van de controlerende
instanties en personen.

• de project gerelateerde gegevens te leveren die vereist
zijn om de resultaten en effecten van het programma in
kaart te brengen.

• de lead partner onverwijld in kennis te stellen wanneer

hij na de subsidietoekenning voor hetzelfde doel bij an-
dere publieke instanties meer subsidies heeft aange-
vraagd of van deze heeft ontvangen, of wanneer hij –
eventueel andere – middelen van derden of financiële
bijdragen van derden voor de gebruikmaking van het
project ontvangt;

• het subsidiedoel of andere voor de toekenning van de
subsidie doorslaggevende omstandigheden veranderen
of wegvallen; 

• blijkt dat het subsidiedoel niet of met de toegekende
subsidie niet kan worden bereikt;

• de aan de toekenning ten grondslag liggende project-
looptijd en/of projectfinanciering veranderen, investe-
ringsgoederen verloren gaan of een andere vorm van
vertraging bij de uitvoering van het project optreedt;

• te inventariseren zaken (in overeenstemming met de
voorwaarden in de subsidievoorwaarden) binnen de in
de subsidiebeschikking gestelde termijn niet meer con-
form het subsidiedoel worden gebruikt of niet meer
nodig zijn;

• de lead partner te informeren over informatie die een
projectpartner van derden met betrekking tot het pro-
ject ontvangt;

• de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie die
zij levert aan de lead partner en aan de andere project-
partners, en om bij ontdekking van enige onnauwkeu-
righeid of fout hierin, deze onmiddellijk te herstellen;

• te allen tijde te goeder trouw te handelen;
• op een coöperatieve wijze te participeren in en bij te

dragen aan vergaderingen en bijeenkomsten in het
kader van het project.

6.2 Projectadministratie

Alle partners dienen een deugdelijke administratie te voe-
ren, die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tijde op
eenvoudige en duidelijk wijze alle door de projectpartner
gemaakte en betaalde kosten, aangegane verplichtingen
en verrichte betalingen en de eventueel aan het project toe
te rekenen opbrengsten kunnen worden afgelezen inclu-
sief het systeem van de tijdregistratie per werknemer, in-
clusief in functiescheiding vast te leggen gegevens. 
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Kortom, er dient een deugdelijke en inzichtelijke project-
administratie te worden bijgehouden, ten behoeve van
rapportage, verantwoording en controle. 

Alle facturen of vergelijkbare boekingsstukken en betaal-
bewijzen moeten zijn terug te vinden in de boekhouding
van de partners evenals het bewijs dat de gefactureerde
activiteit/levering ten behoeve van het project inderdaad
heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de voor-
waarden van de geaccepteerde offertes.

De subsidieontvanger dient de bewijsstukken (inkomsten-
en kostenbewijzen) en betalingsbewijzen (bijv. rekeningaf-
schriften), de aanbestedingscontracten en -documentatie
evenals alle andere bewijsstukken betreffende de subsidia-
bele kosten gedurende vijf jaar na vaststelling van de sub-
sidie te bewaren. De documenten dienen als origineel, als
gewaarmerkte kopie van het origineel of op algemeen aan-
vaarde gegevensdragers te worden bewaard (dit geldt ook
voor elektronische versies van originele documenten en
voor documenten, die uitsluitend in elektronische vorm be-
staan). 

6.3 Begeleidingsgroep

Voor ieder project dat in het kader van het samenwerkings-
programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn wordt uitge-
voerd, wordt een Begeleidingsgroep ingesteld.

De Begeleidingsgroep is belast met het toezicht op de
voortgang van een project. Het speelt een essentiële rol in
het proces van technisch, administratief en financieel toe-
zicht op het project. Het adviseert en begeleidt de project-
partners bij het verloop en de uitvoering van het project.
Het biedt bovendien de gelegenheid om alle problemen
die zich bij de verwezenlijking van het project zouden kun-
nen voordoen, op grensoverschrijdende wijze aan te pak-
ken. 

Voor de Begeleidingsgroep worden uitgenodigd: 
• de lead partner (voorzitter);
• de projectpartners (aanwezigheid van vertegenwoordi-

gers van alle partners is een voorwaarde om goed te
kunnen functioneren);

• vertegenwoordigers van de overheden die als partner
bij het project zijn betrokken of die bij de opvolging van
het project zijn betrokken;

• vertegenwoordigers namens de MA/JS;
• de Regionale Antennes (waar de projectpartners geves-

tigd zijn).

Vóór de eerste bijeenkomst van de Begeleidingsgroep stuurt
de MA/het JS de exacte ledenlijst naar de lead partner.

De Begeleidingsgroep heeft de volgende taken:
• de grensoverschrijdende voortgang van het project na-

gaan en goedkeuren op basis van het goedgekeurde
businessplan, en de bevindingen samenvatten in een
activiteitenrapport (standaardmodel);

• zich ervan vergewissen dat de uitvoering van het project
daadwerkelijk op grensoverschrijdende wijze plaatsvindt;

• erop toezien dat de geboekte grensoverschrijdende re-
sultaten ten gunste komen van de betrokken bevolking
en/of het betrokken gebied;

• de projectpartners adviseren en begeleiden bij het ver-
loop en de uitvoering van het project;

• kennis nemen van kleinere wijzigingen in de uitvoering
van het project die de uitvoering van de oorspronkelijk
geplande acties niet in gevaar brengen (veranderingen
tussen begrotingsposten die maximaal 25% bedragen
van de oorspronkelijke begroting van een projectpart-
ner, verzoeken tot verlenging van de uitvoeringstermijn
van het project met maximaal 12 maanden, enz.);

• grotere wijzigingen in het project voorleggen aan het Co-
mité van Toezicht (wijziging van het financieringsplan,
overheveling van EFRO-middelen tussen projectpart-
ners, wijziging in de acties, veranderingen tussen begro-
tingsposten die meer dan 25% bedragen, verlenging
met meer dan 12 maanden, enz.);

• de projectpartners bewust maken van het belang van
de naleving van de communautaire voorschriften, vooral
op het gebied van mededinging, publiciteit over de Eu-
ropese subsidie, overheidsopdrachten, gelijke kansen
en milieubescherming.

Als het project eenmaal is goedgekeurd, vindt een eerste
bijeenkomst van de Begeleidingsgroep plaats. Het doel
hiervan is vooral dat de Managementautoriteit uitleg geeft
over de algemene werking van het programma en de ver-
leningsbeschikking. Daarnaast wordt tijdens de eerste bij-
eenkomst aandacht besteed aan de inhoud en het plan
van aanpak van het project. Daarnaast wordt voor deze
eerste bijeenkomst de FLC uitgenodigd om een toelichting
te geven op haar werkzaamheden voor het project en aan-
wijzingen te geven betreffende de administratie.

De Begeleidingsgroep komt vervolgens minstens één keer
per jaar samen om de voortgang van het project te bespre-
ken (inhoudelijk, financieel, administratief). Aan het einde
van het project wordt een afsluitende bijeenkomst van de
Begeleidingsgroep gehouden, waar onder andere het de-
finitieve activiteitenrapport vastgesteld zal worden en de
procedure voor afsluiting wordt besproken.

De lead partner verzorgt het secretariaat van de Begelei-
dingsgroep. In dat kader stuurt hij de leden van de Bege-
leidingsgroep minimaal 10 werkdagen voor de bijeenkomst
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van de groep een uitnodiging met een agenda en nuttige
bijlagen (bijvoorbeeld activiteitenrapporten, publicaties,
documentatie, persoverzicht, etc.).

De lead partner zorgt voor de administratieve opvolging
van de bijeenkomsten van de Begeleidingsgroep. Daartoe
stuurt hij uiterlijk 20 werkdagen na de vergadering het ac-
tiviteitenrapport en in voorkomend geval het gewijzigde ac-
tiviteitenrapport aan de leden.

Naast de bijeenkomsten van de Begeleidingsgroep vinden
per project ook diverse info-sessies plaats waarbij de pro-
jectmanager JS optreedt als initiator en voorzitter. Deze
info-sessies zijn gericht op specifieke onderwerpen die
voor de uitvoering en de verantwoording van het project
belangrijk zijn. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: administra-
tief beheer van een project, financieel beheer, communi-
catie, afsluiting. De meerwaarde van deze info-sessies is
dat gericht kennis kan worden gedeeld over specifieke on-
derwerpen en dat daarvoor ook gericht personen die be-
last zijn met een specifiek onderwerp kunnen worden uit-
genodigd. 

6.4 Inhoudelijke voortgangsrapportage 

De lead partner dient iedere zes maanden (15-07 over het
eerste half jaar en 15-01 over de tweede helft van het voor-
afgaande jaar) een schriftelijk inhoudelijk verslag uit te
brengen over de voortgang van het project via het elektro-
nisch monitoringsysteem eMS. 

De voortgangsrapportage vermeldt welke activiteiten in de
afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke resultaten zijn
bereikt. Tevens gaat de rapportage in op de voortgang van
de verschillende indicatoren. Tot slot kan de rapportage ge-
bruikt worden om (verwachte) projectwijzigingen te be-
schrijven die ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd
aan de Begeleidingsgroep of het Comité van Toezicht. 

Het document wordt door alle projectpartners samen op-
gesteld, maar het is de lead partner die instaat voor de
coördinatie en die het document digitaal indient via het
monitoringsysteem van het programma. Bij de rapportage
kunnen ook bijlagen ingediend worden (bijvoorbeeld be-
wijzen van communicatie-uitingen, beeldmateriaal van re-
sultaten, opgeleverde rapportages, etc.).

Om de redactie gemakkelijker te maken, zijn bepaalde on-
derdelen van de rapportage vooraf ingevuld in het moni-
toringsysteem (bv. projecttitel, gegevens van projectpart-
ners, titels van werkpakketten en streefwaarden).

Met behulp van zijn login kan de lead partner toegang krij-

gen tot eMS en het betrokken project selecteren. Meer in-
formatie hierover is terug te vinden in Deel 3.

6.5 Declaraties en betaalaanvragen 

Voor het indienen en het beoordelen van financiële voort-
gangsrapportages wordt onderscheid gemaakt tussen een
‘declaratie’ en een ‘betaalaanvraag’. Het verschil tussen bei-
den blijkt uit onderstaande procedurebeschrijving. 

De lead partner en de partners kunnen op ieder moment
kosten (facturen, loonkosten, etc.) indienen via het moni-
toringsysteem eMS. De lead partner controleert de relatie
van de kosten ten opzichte van de projectactiviteiten (doel-
matigheid). Indien de kosten door de lead partner als doel-
matig worden beoordeeld, dan worden de kosten vrijgege-
ven voor de eerstelijnscontrole door de FLC (First Level
Controller). Dit noemen we een declaratie. De lead partner
doet dit minimaal vier keer per jaar. Per project worden de
termijnen en indieningsdata hiervoor vastgelegd in de sub-
sidieverleningsbeschikking.

De FLC controleert deze declaratie aan de hand van de Eu-
ropese regelgeving en specifieke programma regelgeving
en toetst of de kosten subsidiabel zijn. Indien de kosten
door de FLC als subsidiabel worden beoordeeld, valideert
de lead partner de goedgekeurde kosten en dient deze op
basis hiervan de betalingsaanvraag in via eMS. Niet subsi-
diabele kosten worden door de FLC afgekeurd en bij twijfel
wordt aanvullende informatie opgevraagd en kunnen deze
kosten bij een volgende declaratie worden voorgelegd aan
de FLC. De lead partner dient minimaal twee keer per jaar
een betalingsaanvraag in. Per project worden de termijnen
en indieningsdata hiervoor vastgelegd in de subsidieverle-
ningsbeschikking.

De betalingsaanvragen vormen de officiële aanvragen voor
uitbetaling van EFRO-middelen op basis van reeds gedane
betalingen door de projectpartners. De betalingsaanvraag
wordt beoordeeld door het Joint Secretariaat, de Certifice-
ringsautoriteit en Managementautoriteit en indien de aan-
vraag akkoord is, vindt uitbetaling van de EFRO-middelen
plaats. Uitbetaling vindt altijd plaats alleen aan de lead
partner (tenzij anders vermeld in de verleningsbeschik-
king), binnen 90 dagen na indiening van de betalingsaan-
vraag (onder voorbehoud van aanwezigheid van vol-
doende middelen). De lead partner is verantwoordelijk
voor doorbetaling van de middelen aan de projectpartners.
Bevoorschotting van EFRO-middelen op basis van goedge-
keurde betalingsaanvragen vindt plaats tot maximaal 90%
van de toegezegde subsidie, het restant wordt bij vaststel-
ling van de subsidie uitbetaald. 
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Met behulp van zijn login kan de lead partner toegang krij-
gen tot eMS en het betrokken project selecteren. Meer in-
formatie hierover is terug te vinden in Deel 3.

Voor de controle van de uitgaven dienen de projectpart-
ners gebruik te maken van de diensten van de First
Level Control van het programma. De hieraan verbon-
den kosten, met een maximum van 2% van de totale
subsidiabele kosten van de projecten zullen in rekening
worden gebracht bij de partners naar rato van het aan-
deel van iedere partner in de totale kosten van het pro-
ject. Deze kosten mogen beschouwd worden als subsi-
diabele kosten en kunnen daarom begroot worden in
de aanvraag. 

6.6 Controles

In bovenstaande beschrijving van de declaraties en uitbe-
talingsaanvragen blijkt dat diverse controles worden uitge-
voerd op de uitgaven. De controles hebben als doel om na
te gaan of:
• de activiteiten in overeenstemming met de overeen-

komst uitgevoerd worden; 
• de activiteiten binnen de budgetgrenzen blijven en vol-

gens het uitgewerkte plan verlopen;
• de middelen die ter beschikking gesteld worden aan de

projectpartners wel degelijk gebruikt worden voor het
project.

De projectpartners hebben de verplichting om alle docu-
menten, facturen, bewijsstukken en andere stukken die
enigszins gerelateerd zijn aan de uitwerking van het project
te bewaren tot 31 december 2028. Verder moeten ze ook
beschikbaar zijn voor elke bevoegde autoriteit die contro-
les op het programma kan uitvoeren.

De eerstelijnscontrole (door FLC) is bedoeld om de subsi-
diabele uitgaven die de projectpartners indienen, na te
gaan en goed te keuren. Er zijn twee types controle:
• de controle op stukken wordt uitgevoerd op basis van

de declaraties, bewijsstukken en betalingsbewijzen. Al
deze documenten worden ingegeven in het eMS;

• de controle ter plaatse wordt bij de projectpartner uit-
gevoerd op basis van de volgende originele documen-
ten: de declaratie of uitbetalingsaanvraag, de bewijs-
stukken en de betalingsbewijzen. 

De tweedelijnscontrole wordt verzorgd door de Auditauto-
riteit en is gericht op de goede werking van het beheers-
en controlesysteem van het samenwerkingsprogramma.
Deze controles worden uitgevoerd via een jaarlijkse steek-

proef onder de projecten, geselecteerd op basis van de op-
gegeven uitgaven. De Auditautoriteit krijgt de hulp van een
groep auditoren samengesteld uit een vertegenwoordiger
van elk deelgebied van het programma die instaat voor de
in zijn regio uitgevoerde controles.

6.7 Projectwijzigingen 

Iedere projectwijziging moet, alvorens te worden doorge-
voerd, formeel goedgekeurd worden door de Begeleidings-
groep van het project en, afhankelijk van de aard van de
wijziging, vereist de goedkeuring van de MA dan wel het
Comité van Toezicht en dient – indien noodzakelijk – ver-
gezeld te zijn van een nieuw aanvraagformulier en/of een
nieuw financieringsplan. 

In dit verband dient onderscheid te worden gemaakt tus-
sen kleine en grote wijzigingen. 

Kleine wijzigingen
Onder ‘kleine’ wijzigingen wordt verstaan: iedere verande-
ring tussen begrotingsposten die niet meer bedraagt dan
25% van de oorspronkelijke begroting per partner en tot
maximum 200.000 EUR van de betrokken partner voor de
gehele looptijd van het project. Verzoeken tot verlenging
van de uitvoeringstermijn voor het project met maximaal
zes maanden worden als kleine wijzigingen beschouwd.

Deze ‘kleine’ begrotingswijzigingen mogen niet leiden tot
een verandering van de doelstellingen van het project,
noch tot een overschrijding van de EFRO-financieringspla-
fonds die in de door het Comité van Toezicht goedge-
keurde projectbeschrijving zijn vastgesteld, noch tot een
wijziging van het financieringsplan voor het project.

Iedere ‘kleine’ wijziging moet door de lead partner aan de
Managementautoriteit worden voorgelegd en door de Be-
geleidingsgroep van het project worden goedgekeurd. 

Indien een verzoek tot verlenging wordt ingewilligd, wordt
dit vastgelegd in een aanhangsel bij de subsidiebeschik-
king. 

Grote wijzigingen
Onder ‘grote’ wijzigingen wordt verstaan: iedere wijziging
die niet onder de bovenstaande definitie van kleine wijzi-
gingen valt.

Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een verlenging met
meer dan zes maanden, een wijziging van het financie-
ringsplan, een verandering van co-financier, een overheve-
ling van EFRO-middelen tussen projectpartners, een wijzi-
ging van het percentage van de EFRO-bijdrage, een bud-
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getverlaging, een wijziging van de voorlopige begroting die
meer bedraagt dan 25% van de oorspronkelijke begroting
per partner en tot maximum 200.000 EUR van de betrok-
ken partner voor de gehele looptijd van het project, een
wezenlijke verandering in de inhoud van het project. 

Dergelijke ‘grote’ wijzigingen vereisen de voorafgaande
consensus van de Begeleidingsgroep en moeten door het
Comité van Toezicht worden goedgekeurd. Een grote wijzi-
ging mag pas worden doorgevoerd nadat hiervoor toe-
stemming is gegeven. Ieder verzoek tot een grote wijziging
moet bovendien zorgvuldig worden onderbouwd. 

Indien een verzoek wordt ingewilligd, stelt de Manage -
ment autoriteit een aanhangsel bij de subsidiebeschikking
op.

Tenzij uitzonderlijk toegestaan door de Begeleidingsgroep
van het project kunnen grote wijzigingen slechts twee keer
worden aangevraagd. 

Kleine wijzigingen zijn cumulatief. Zodra de optelsom van
de kleine wijzigingen de drempel van een grote wijziging
bereikt, zal bij de volgende aanvraag tot wijziging, ook al
gaat het om een kleine wijziging, de procedure van een
‘grote’ wijziging van toepassing zijn. 

6.8 Promotie en publiciteit 

De bekendmaking van de Europese steun door middel van
het Interreg-programma aan het project is verplicht. De
doelstelling van de publiciteits- en communicatie-acties is
te zorgen voor:
• transparantie van de begunstigden over de ontvangen

Europese middelen;
• informatie naar het brede publiek over de bijdrage van

de Europese Unie bij de uitvoering van projecten.

Bovendien moeten de projectpartners die medefinancie-
ring ontvangen van andere organisaties (bijvoorbeeld re-
gionale overheden) ook de specifieke regels naleven die
opgelegd zijn door deze medefinanciers.

Het Interreg V-A programma EMR heeft voor de nieuwe
programmaperiode een nieuw gemeenschappelijk logo
ontwikkeld, zodat het Interreg-beeldmerk een betere zicht-
baarheid krijgt. Het gebruik van dit Interreg-logo, dat het
embleem van de Europese Unie, de naam van het pro-
gramma en de naam van het project weergeeft, is verplicht
bij elke communicatie-activiteit van het project. Denk aan
publicaties (brochures, folders, nieuwsbrieven), website,
uitrusting, etc. 

De projectpartners moeten ook:
• minstens twee communicatie-acties over het project or-

ganiseren: bij aanvang van het project en op het einde
van het project. Er mogen bijkomende acties georgani-
seerd worden in functie van de belangrijkste fases van
het project;

• een website of een portaalsite creëren specifiek voor
hun project, met vermelding van de projectresultaten
en met een link naar de website van het Interreg V-A-
programma EMR;

• een A3-poster zichtbaar ophangen in de lokalen van
elke projectpartner. Het programma zal voor een mo-
deldocument zorgen.

Voor alle communicatie-uitingen gelden specifieke eisen.
Deze eisen staan in bijlage XII van EU-Verordening 1303/
2013 (zie bijlage 3).

Ter herinnering: u moet minstens één exemplaar van alle
documenten behouden, als bewijs dat de regels voor pu-
bliciteit van de Europese middelen nageleefd werden
(foto’s, persberichten, uitnodigingen, brochures). Dit zal ge-
vraagd worden voor de goedkeuring van de uitgaven als-
ook bij latere controles. 

Om de projectpartners te begeleiden in het uitvoeren van
hun communicatie-activiteiten, zal een communicatie-
handleiding ter beschikking gesteld worden via de website
van het programma. Een communicatiekit met promotie-
materiaal zal eveneens ter beschikking worden gesteld.
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Soort realisatie

Evenementen

Opleiding

Uitrusting of investering waarbij de totale over-
heidsbijdrage meer dan 500 000 euro bedraagt

Infrastructuur- of bouwwerkzaamheden waarbij
de totale overheidsbijdrage meer dan 500 000
euro bedraagt

Acties die de 500 000 euro totale overheidsbij-
drage niet overschrijden en die geen infrastruc-
tuur- of bouwwerkzaamheden zijn

Verplichtingen op het vlak van publiciteit

Tijdens conferenties en seminaries moet er een Europese vlag aan-
wezig zijn in de vergaderzaal. Alle documenten die worden uitgedeeld,
evenals persberichten, moeten beantwoorden aan de publiciteitsver-
plichtingen en gebruik maken van de modeldocumenten ter beschik-
king gesteld door het programma. Het publiek moet geïnformeerd
worden over de medefinanciering van het project in het kader van het
Interreg V-A EMR programma.

Indien een opleiding kan steunen op een EFRO-financiering in het
kader van het programma, dan zorgt de projectpartner ervoor dat de
deelnemers geïnformeerd werden over deze financiering. Hij kondigt
zichtbaar aan dat de actie medegefinancierd wordt in het kader van
het Interreg V-A EMR programma. 
Elk document, specifiek elk attest van deelname of elk attest met be-
trekking tot een actie van dit type, moet ook het projectlogo vermel-
den.

Ten laatste drie maanden na voltooiing van de actie moet een perma-
nent, zichtbaar en voldoende groot bord met uitleg aangebracht wor-
den. Het bord moet het soort actie en de naam ervan vermelden,
evenals het specifieke projectlogo. Deze elementen nemen minstens
25% van het bord in.

Gedurende de uitvoering van de werken plaatst de begunstigde op
een voor het publiek goed zichtbare plek een tijdelijk aankondigings-
bord van aanzienlijk formaat. Dit bord vermeldt het soort actie en de
naam ervan, evenals het specifieke projectlogo. Deze elementen
nemen minstens 25% van het bord in. Na afloop van de actie, moet
dit bord vervangen worden door een permanent bord met informatie
zoals hierboven toegelicht.

Er moet minstens één affiche aangebracht worden (minimumafme-
ting: A3) met vermelding van de informatie over het project waaron-
der de financiële steun toegekend door de Unie. Dit affiche moet dui-
delijk zichtbaar zijn voor het brede publiek, zoals bij de ingang van een
gebouw. De informatie over het gefinancierde project moet eveneens
op de officiële website van de projectpartners terug te vinden zijn.



7.1 Inhoudelijke eindrapportage

Het eindrapport dient te bevatten:

• een eindrapportage over het verloop en de eindresulta-
ten van het project in drie talen (Duits, Frans en Neder-
lands). De eindrapportage dient te zijn ondertekend
door alle projectpartners, en wel door de bevoegde per-
soon van de desbetreffende projectpartners;

• aangegeven streefwaarden voor de gebruikte indicato-
ren en de gerealiseerde waarden voor deze indicatoren
na afronding van het project. Tevens duidelijk aangeven
hoe deze waarden berekend zijn en verantwoorden als
er afwijkingen ten opzichte van de streefwaarden zijn;

• overige relevante bijlagen met betrekking tot het project
zoals brochures, folders, foto’s en dergelijke;

• een gespecificeerde opgave van de producten en dien-
sten die zijn geleverd en alle rechtstreeks aan het pro-
ject toe te rekenen werkelijk gemaakte en betaalde uit-
gaven/kosten, opgesteld conform de voor het project in-
gediende begroting;

7.2 Financiële eindrapportage 

Het eindrapport dient te bevatten

• een verklaring opgesteld door de senior controller van
de FLC (vaststellingsformulier)

De lead partner dient de eventueel gegenereerde inkom-
sten van het project, die niet al in mindering gebracht wor-
den op de subsidiabele uitgaven/kosten (zie financierings-
plan) en die rechtstreeks in verband staan met de activitei-
ten van het project tot het ogenblik van de indiening van
de eindafrekening, officieel in bij de Managementautoriteit.
In voorkomende gevallen dienen de inkomsten die ook na
de eindafrekening zijn opgetreden, verrekend te worden.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Kos-
tencatalogus en Factsheet 7. 

7.3 Vaststelling subsidie

De aanvraag om subsidievaststelling wordt binnen drie
maanden na de einddatum van het project via het elektro-
nisch monitoringsysteem ingediend en gaat vergezeld van
onder punt 7.1 en 7.2 vermelde informatie.

7.4 Bewaarplicht 

1 Projectpartners zorgen ervoor dat alle bewijsstukken–
met inbegrip van alle documenten die vereist zijn voor
een voldoende betrouwbaar controletraject – in ver-
band met het project worden bewaard gedurende vijf
jaar na vaststelling van de subsidie en tot minimaal 31
december 2028, voor controledoeleinden ter beschik-
king staan, tenzij op grond van fiscaalrechtelijke of an-
dere voorschriften in een langere bewaartermijn wordt
voorzien.
In geval van gerechtelijke vervolging of op een met re-
denen omkleed verzoek van de Commissie worden deze
termijnen geschorst.

2 Alle bewijsstukken moeten als originele stukken, als ge-
waarmerkte kopie van het origineel of op algemeen er-
kende gegevensdragers ter beschikking staan.
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Deel 3
Overige onderwerpen3



8.1 Klachten tijdens aanvraag- en besluitvormings-
fase

Klachten tijdens deze fase dienen gericht te worden aan de
Managementautoriteit. De Managementautoriteit pro-
beert in overleg met de van toepassing zijnde actoren in
het geschil tot overeenkomst te komen. Indien dit niet het
geval is dan wordt deze klacht behandeld op het eerstvol-
gende Comité van Toezicht. De Managementautoriteit in-
formeert de betrokkenen over de beslissing van het Comité
van Toezicht. 

8.2 Klachten tijdens uitvoerings- en vaststellingsfase

Klachten tijdens deze fase dienen gericht te worden aan de
Managementautoriteit. De Managementautoriteit pro-
beert in overleg met de van toepassing zijnde actoren in
het geschil tot overeenkomst te komen. Indien dit niet het
geval is dan wordt deze klacht behandeld op het eerstvol-
gende Comité van Toezicht. De Managementautoriteit in-
formeert de betrokkenen over de beslissing van het Comité
van Toezicht. 

Indien u het niet eens bent met de beslissing van het Co-
mité van Toezicht, dan kunt u overgaan tot de bezwaarpro-
cedure.

8.3 Bezwaarprocedure

Indien een besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent
het met de inhoud van dit besluit niet eens, kunt u bezwaar
maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op
deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toe-
passing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en
dient te worden voorzien van naam en adres van de indie-
ner, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht, evenals de redenen van het be-
zwaar (motivering). Het bezwaarschrift richten aan: Gede-
puteerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop,
team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht (NL). Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.limburg.nl en klik vervolgens op ‘e-loket’.
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9.1 Fraudebeleid

In het kader van de Europese programma’s wordt een on-
derscheid gemaakt in ‘onregelmatigheid’ en ‘fraude’. Beide
begrippen hebben een andere definitie.
• ‘Onregelmatigheid’; elke inbreuk op een bepaling van

het Gemeenschapsrecht als gevolg van een handeling
of nalatigheid van een marktdeelnemer waarbij de al-
gemene begroting van de Europese Gemeenschappen
door een onverschuldigde uitgave wordt of zou kunnen
worden benadeeld;

• In geval van een opzettelijk handelen waarbij inbreuk
wordt gepleegd op het Gemeenschapsrecht en misbruik
wordt gemaakt van de Gemeenschapsgelden is sprake
van fraude. Indien er sprake is van fraude kan daar straf-
rechtelijke vervolging aan verbonden worden, zowel in
het kader van het nationale rechtssysteem als op initia-
tief van de Europese Commissie.

Het zal duidelijk zijn dat het beleid gericht is op het tegen-
gaan van onregelmatigheden en fraude. Met het oog
daarop worden projectindieners uitvoerig geïnformeerd,
zowel via de betrokken instanties als door het verstrekken
van documenten (zoals dit handboek). Jaarlijks wordt ook
een frauderisicobeoordeling voor het programma als to-
taal uitgevoerd om mogelijke fraude of andere onregelma-
tigheden vroegtijdig te kunnen ontdekken. De Manage-
mentautoriteit rapporteert hierover aan de EC. Verder
wordt in de begeleidingsgroepen van de projecten
(COMAC) dit onderwerp regelmatig aan de orde gesteld. In
voorkomende gevallen worden onregelmatigheden en
fraude via de lidstaat gemeld aan OLAF, de Europese in-
stantie die verantwoordelijk is voor het beleid op dit ter-
rein. 

9.2 Fraudemelding

Zoals gezegd, onregelmatigheden en fraude wordt gemeld
aan de lidstaat en OLAF. Echter niet alle onregelmatighe-
den worden gemeld. Zaken als faillissementen, uit eigen
beweging gemelde onregelmatigheden, teruggevorderde
bedragen en/of kleinere bedragen (minder dan 10.000,-)

hoeven niet aan Brussel gemeld te worden. Deze dienen
uiteraard wel gemeld te worden aan het programmasecre-
tariaat en andere bij het programma betrokken instanties.
Fraude wordt te allen tijde gemeld.
Het kan ook voorkomen dat een projectpartner of een an-
dere betrokkene een fraude of onregelmatigheidsmelding
wil doen. In dat geval kan hij zich tot de Managementauto-
riteit wenden. Indien dit niet mogelijk is, kan eventueel een
vertrouwenspersoon van de provincie Limburg ingescha-
keld worden.

9.3 Sancties en verplichtingen

Geconstateerde onregelmatigheden en fraude zullen altijd
tot sancties leiden. In de meeste gevallen betreft het dan
financiële correcties zoals bv in het geval dat een onjuiste
aanbestedingsprocedure is gevolgd. Bij kleinere onregel-
matigheden, zeker als deze niet doelbewust was, kan veelal
volstaan worden met een financiële correctie om de onre-
gelmatigheid op te lossen. In geval van fraude kan naast fi-
nanciële correctie en sanctie overgegaan worden op straf-
rechtelijke vervolging.
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10.1 Van toepassing zijnde Europese en nationale wet-
en regelgeving

Het Interreg V-A EMR programma wordt in belangrijke
mate gefinancierd met Europese middelen afkomstig uit
de structuurfondsen. De Europese Commissie heeft voor
de besteding van deze middelen duidelijke richtlijnen en
verordeningen opgesteld die grotendeels al in 2014 vast-
gesteld zijn en van toepassing zijn op het programma.
Daarnaast is als gevolg van de aanwijzing van de provincie
Limburg als Managementautoriteit voor het programma
veel Nederlandse wetgeving betreffende de Structuurfond-
sen van toepassing op het programma. Tenslotte dienen
de projectpartners uiteraard rekening te houden met na-
tionale wetgeving op verschillende terreinen in hun lidstaat
of regio.

De belangrijkste en meest van toepassing zijnde wet en re-
gelgeving voor het programma is:
• Verordening 1303/2013 van de EU betreffende alge-

mene bepalingen betreffende de Structuurfondsen van
17/12/2013;

• Verordening 2015/207 van de EU betreffende de uitvoe-
ring van de algemene bepalingen betreffende de Struc-
tuurfondsen van 20/1/2015;

• De Uitvoeringswet EFRO (wet REES) van het Koninkrijk
der Nederlanden van 22/1/2014;

• De Regeling Wet Rees van de Staatssecretaris van EZ van
25/6/2016.

Verder is voor de toekenning van de subsidie en de afwik-
keling hiervan uiteraard ook de voor de betreffende call op-
gestelde regeling van Gedeputeerde Staten van de provin-
cie Limburg van belang. De desbetreffende regeling houdt
uiteraard rekening met de hierboven genoemde wetge-
ving.

10.2 Subsidiabele uitgaven

Niet alle kosten in een project komen voor subsidie in aan-
merking. Als algemene regel geldt dat alleen kosten die
rechtstreeks verband houden met het project of de activi-

teit waar subsidie voor beschikbaar gesteld is, voor steun
in aanmerking komen. Daarbij moet men zich wel aan re-
gels houden voor het berekenen van deze kosten. Deze re-
gels zijn opgenomen in de ‘kostencatalogus’ die voor het
programma is opgesteld. De kostencatalogus is een apart
document dat via de website beschikbaar is.

Zie: ‘Kostencatalogus Interreg V-A Euregio Maas-Rijn’.
Downloads via website http://www.interregemr.eu

10.3 Staatssteun

Bij het bepalen van de toe te kennen subsidie dient reke-
ning gehouden te worden met de regels van staatssteun.
Hierdoor kan het voorkomen dat een organisatie uiteinde-
lijk minder steun krijgt dan waarvoor gevraagd is. Dit is
onder andere afhankelijk van de aard van de te ondersteu-
nen activiteiten (economisch dan wel niet economisch) en
de aard van de organisatie die subsidie vraagt. Staatssteun
heeft overigens niet alleen betrekking op de Europese bij-
drage maar op alle publieke financiering van een project. 

Aan de projectindieners wordt gevraagd in eerste instantie
zelf een staatssteuntoets uit te voeren. Uiteraard zal het
programma zelf deze toets analyseren en kan ook door de
beoordelende instantie een toets worden uitgevoerd.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de betreffende
factsheet van het programma en de diverse publicaties op
dit terrein. 

Zie: ‘Factsheet nr. 8‘, behorende bij ‘Kostencatalogus Interreg
V-A Euregio Maas-Rijn‘.
Downloads via website http://www.interregemr.eu

10.4 Aanbesteding

Bij het inschakelen van derden moet rekening gehouden
worden met de aanbestedingsregels. Afhankelijk van de
omvang van de aanbesteding zijn verschillende eisen van
toepassing. Een belangrijk onderscheid is of een Europese
aanbesteding vereist is dan wel een nationale. In het eerste
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geval worden strengere eisen gesteld. In geval van een aan-
besteding onder de Europese norm (op dit moment 
€ 209.000,00) gelden de regels van het land c.q. de regio
waar de betreffende partner gevestigd is. Verwezen wordt
naar de betreffende factsheet.

Zie: ‘Factsheet nr. 9‘, behorende bij ‘Kostencatalogus Interreg
V-A Euregio Maas-Rijn’.
Downloads via website http://www.interregemr.eu
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11.1 Inleiding

Voor de programmaperiode 2014-2020 heeft de Europese
Commissie in de uitvoeringsverordeningen de verplichting
vastgelegd dat alle informatie-uitwisseling in verband met
het programma uitsluitend via een elektronisch systeem
voor gegevensuitwisseling moet gebeuren. Daarboven
moet de Managementautoriteit (MA) – rol die voor de pe-
riode 2014-2020 aan de Provincie Limburg toegekend is –
de voortgang van het programma opvolgen via een moni-
toringsysteem.

Voor het Interreg V-A EMR programma is gekozen voor een
systeem dat voor meerdere Interreg-programma’s in Eu-
ropa wordt gebruikt en ontwikkeld is in opdracht van Inter-

act, de overkoepelende organisatie voor de Interreg-pro-
gramma’s. Dit systeem, het eMS, is en wordt verder aange-
past aan de specifieke situatie voor het programma in de
Euregio. Het systeem is zowel bedoeld voor het indienen
van projectvoorstellen als de financiële afhandeling en de
communicatie over de projecten en het programma. De
belangrijkste gebruikers zijn de organisaties van het pro-
gramma, de programmapartners en de projectindieners
en begunstigden. Hieronder wordt het systeem schema-
tisch weergegeven.

11.2 Hoofdfunctionaliteiten

• Beveiligde toegang en specifieke toegangsrechten
Vooraleer een gebruiker toegang heeft tot de gegevens
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in het systeem moet hij inloggen met een unieke ID en
een paswoord. Aan iedere ID zijn er specifieke toegangs-
rechten gelinkt. Deze toegangsrechten bepalen welke
informatie zichtbaar is voor de gebruiker en welke actie
deze gebruiker kan uitvoeren in het systeem.

• Meertalige interface (Nederlands, Duits, Engels,
Frans)
Alle gebruikers kunnen het systeem in hun eigen taal
bedienen.

• Digitale handtekening
Het eMS is voorzien met een digitale handtekeningfunc-
tie die voldoet aan de eisen van de Europese Commissie
op dit vlak. 

• Controle- en validatiestappen
Een bepaalde workflow met verschillende controle- en
validatiestappen is voorzien in het systeem. Iedere con-
trole- en validatiestap is ingesteld met specifieke toe-
gangsrechten. Indien gewenst kunnen deze stappen
aan uitgebreide checklijsten gelinkt worden in het sys-
teem.

• Beheer van facturen en multi-level validatie van de
stukken
Alle bewijsstukken i.v.m. project gerelateerde kosten
moeten als losse documenten in het systeem ingediend
worden. Deze kunnen door verschillende instanties
(lead partner, FLC, MA, CA en AA) beoordeeld en gevali-
deerd worden.

• Communicatiemodule
De interne mailbox wordt gebruikt om berichten aan
andere gebruikers te sturen.
Bij de validatie van bepaalde stappen kan het systeem
automatische berichten genereren. Deze berichten wor-
den naar de interne mailbox gestuurd. Indien gewenst
kunnen berichten ook naar externe mailboxen gestuurd
worden.

• Automatische documenten aanmaak
Op basis van voorop gedefinieerde sjablonen kan het
systeem na het goedkeuren van bepaalde stappen au-
tomatisch PDF-documenten aanmaken.

• Export van xml-documenten naar externe databases
De verschillende programma-instanties hebben de ver-
plichting om bepaalde informatie door te sturen aan in-
stanties buiten het programma (bv. Europese Commis-
sie). Deze externe instanties hebben hun eigen databa-
ses en gegevensuitwisselingssystemen. Om het risico op
fouten bij het overdragen van gegevens te vermijden, is

er een exportfunctie voorzien in het systeem. Op een
gekozen moment kunnen bepaalde gebruikers het sys-
teem opdracht geven om gegevens met een ander sys-
teem uit te wisselen. Deze uitwisseling is een tussen-
stap. Voor de definitieve validatie van de uitgewisselde
gegevens moet de gebruiker in ieder geval rechtstreeks
inloggen in het systeem in kwestie en daar de nodige
handelingen uitvoeren.

11.3 Handleiding eMS

Voor het eMS is een aparte handleiding geschreven die de
gebruiker in staat stelt optimaal van dit systeem gebruik te
maken. Deze (Engelse) handleiding is terug te vinden op de
website van het programma. 

Zie: ‘eMS manual Interreg V-A Euregio Maas-Rijn’
Downloads via website http://www.interregemr.eu
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Bijlagen
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Bijlage 1
Kaart programmagebied Interreg Euregio 
Maas-Rijn
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Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 
Interreg V-A Euregio Maas-Rhein 
Interreg V-A Euregio Meuse-Rhin 

Regionale Antennes
Regionale Antennen
Antennes régionales

Met financiële steun van de Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Kofinanziert von der Europäischen Union
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Cofinancé par l’Union européenne
Fonds européen de développement régional

Het samenwerkingsprogramma Interreg V-A EMR kent een geprivilegieerd 
partnerschap op basis van EU-Verordening 1299/2013 art. 20 met:
Das Kooperationsprogramm Interreg V-A EMR verfügt über eine privilegierte 
Partnerschaft auf Grundlage von Art. 20 VO (EU) Nr. 1299/2013 mit:
Le programme de coopération Interreg V-A EMR dispose d’un partenariat 
privilégié sur base du Règlement 1299/2013 art. 20 avec:

COROP Zuidoost-Brabant (NL), arrondissement Leuven (B), 
arrondissement Huy (B), arrondissement Waremme (B).

A

KREIS VULKANEIFEL

LUXEMBOURG

PROVINCE DE LUXEMBOURG

HEINSBERG

ARRONDISSEMENT
HASSELT

PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT

REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF

KREIS

KREIS
AACHEN

SPRACHIGE
GEMEINSCHAFT

ARRONDISSEMENT
LIEGE

Liège

Maas

Meuse

Aachen

Eupen

Maastricht

Hasselt

KREIS
EUSKIRCHEN

EIFELKREIS
BITBURG-

PRÜM

ARRONDISSEMENT
VERVIERS

DEUTSCH-

ARRONDISSEMENT
WAREMME

PROVINCE 
DE LIEGE

REGIO
AACHEN

PROVINCIE
LIMBURG

ARRONDISSEMENT
LEUVEN

ZUIDOOST-NOORD-
BRABANT

ZUID-
LIMBURG

MIDDEN-
LIMBURG

PROVINCIE
LIMBURG

PROVINCE DU
BRABANT WALLON

ARRONDISSEMENT HUY

A

A

A

A

A

PROVINCIE NOORD-
BRABANT



De ondergetekenden, hierna te noemen lead partner en
projectpartners
• Lead partner/partner 1 ..................................
• Project partner 2 ..................................
• Project partner 3 ..................................
• Project partner 4 ..................................
• …..

(daar waar lead partner én de projectpartners bedoeld
worden, wordt gesproken over ‘partners’)

zijn, met in achtneming van:
• het samenwerkingsprogramma Interreg V-A Euregio

Maas-Rijn, zoals goedgekeurd door de Europese com-
missie op 9 december 2015 met bijbehorende en alle
van toepassing zijnde Europese en nationale wet- en re-
gelgeving;

• de subsidieaanvraag voor het project ‘………’ (……) 
• de subsidieverleningsbeschikking voor het project 

‘………’ (……) met inbegrip van de daarbij behorende bij-
lagen, overeengekomen:

Artikel 1 Samenwerking en financiële omvang
1 Partners komen overeen dat zij samenwerken gedu-

rende tenminste de looptijd van het project, tot de for-
mele afsluiting door de managementautoriteit is ge-
volgd. 

2 De projectaanvraag en de goedkeurende beschikking op
de projectaanvraag evenals, indien van toepassing, de
goedkeurende beschikking op een wijzigingsverzoek
maken deel uit van deze samenwerkingsovereenkomst.

3 Het kosten- en financieringsplan is voor elke partner in
de aanvraag vastgelegd. De door het Comité van Toe-
zicht goedgekeurde gespecificeerde begroting en finan-
cieringsplan is voor alle partners bindend en als bijlage
bij deze samenwerkingsovereenkomst gevoegd. 

Artikel 2 Projectpartners
1 Projectpartners participeren in het project en werken

actief samen. Projectpartners nemen alle noodzakelijke
maatregelen met betrekking tot de uitvoering en ver-
loop van het project, een en ander in overeenstemming
met het doel van het project zoals overeengekomen.
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Bijlage 2
Samenwerkingsovereenkomst projectpartners

Opmerking vooraf:
In de Verordening (EU) 1299/2013 van 17 december 2013 schrijft de Europese Unie in artikel 13 het afsluiten van
een samenwerkingsovereenkomst tussen de partners van een INTERREG project voor. 
Voorliggend model van een samenwerkingsovereenkomst is vooral op de structuur van het Interreg V-A pro-
gramma Euregio Maas-Rijn afgestemd. Zij bevat belangrijke regelingen die deel dienen uit te maken van een sa-
menwerkingsovereenkomst en daarom niet gewijzigd mogen worden. 
Daarnaast bevat dit model echter ook regelingen (zie art. 4 en 10-13) die door de Interreg-partners aanbevolen
worden. Deze regelingen en de elementen die de partners zelf kunnen vastleggen zijn geel gemarkeerd.

De Nederlandse tekst is te beschouwen als brontekst en leidend als de door het Comité van Toezicht goedge-
keurde kostencatalogus. Bij mogelijke interpretatieverschillen als gevolg van vertaling van deze tekst in het Duits
dan wel het Frans is de Nederlandse tekst maatgevend en bindend. 

Samenwerkingsovereenkomst
tussen de lead partner en de projectpartners
voor het Interreg V-A project 
‘……........……………’ (…………….)



Projectpartners voeren het project goed, op tijd en bin-
nen de voorwaarden van de samenwerkingsovereen-
komst uit.

2 Projectpartners nemen aan het project deel conform de
Verordening (EU) nr. 1299/2013, de voor Interreg V-A
geldende criteria en de geldende communautaire en na-
tionale voorschriften. (Bij conflict prevaleert artikel 2 lid
2 boven artikel 2 lid 1.)

3 De projectpartners houden zich aan de in de beschik-
king en subsidievoorwaarden vastgestelde bepalingen. 

4 Elke projectpartner is verplicht:
a onverwijld alle informatie en stukken ter beschikking

te stellen die nodig zijn ten behoeve van de controle-
rende instanties en personen.

b de project gerelateerde gegevens te leveren die ver-
eist zijn om de resultaten en effecten van het pro-
gramma in kaart te brengen.

c de lead partner onverwijld in kennis te stellen wan-
neer
– hij na de subsidietoekenning voor hetzelfde doel bij

andere publieke instanties meer subsidies heeft
aangevraagd of van deze heeft ontvangen, of wan-
neer hij – eventueel andere – middelen van derden
of financiële bijdragen van derden voor de gebruik-
making van het project ontvangt;

– het subsidiedoel of andere voor de toekenning van
de subsidie doorslaggevende omstandigheden ver-
anderen of wegvallen; 

– blijkt dat het subsidiedoel niet of met de toege-
kende subsidie niet kan worden bereikt;

– de aan de toekenning ten grondslag liggende pro-
jectlooptijd en/of projectfinanciering veranderen,
investeringsgoederen verloren gaan of een andere
vorm van vertraging bij de uitvoering van het pro-
ject optreedt;

– te inventariseren zaken (in overeenstemming met
de voorwaarden in de subsidievoorwaarden) bin-
nen de in de subsidiebeschikking gestelde termijn
niet meer conform het subsidiedoel worden ge-
bruikt of niet meer nodig zijn.

d de lead partner te informeren over informatie die een
projectpartner van derden met betrekking tot het pro-
ject ontvangt.

e de nauwkeurigheid te waarborgen van de informatie
die zij levert aan de lead partner en aan de andere
projectpartners, en om bij ontdekking van enige on-
nauwkeurigheid of fout hierin, deze onmiddellijk te
herstellen.

f te allen tijde te goeder trouw te handelen.
g op een coöperatieve wijze te participeren in en bij te

dragen aan vergaderingen en bijeenkomsten in het
kader van het project.

5 Elke projectpartner dient te voldoen aan de afspraken
en voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggende over-

eenkomst. Indien een van de partners niet aan zijn ver-
plichtingen voldoet waardoor de subsidie voor het ge-
hele project in gevaar komt, dan zal dit verhaald worden
op de betreffende partner. 

6 Elke projectpartner is aansprakelijk in geval van onregel-
matigheid of fraude van de door hem gedeclareerde uit-
gaven. Eventuele schade, kosten of lagere subsidievast-
stelling zal verhaald worden op de betreffende partner. 

Artikel 3 Lead partner 
1 De lead partner draagt zorg voor de correcte tenuitvoer-

legging van het volledige project. 
2 De lead partner zorgt ervoor, in nauw overleg met de

managementautoriteit, dat alle projectpartners betrok-
ken bij de uitvoering van het project voor alle transacties
betreffende het project hetzij een afzonderlijk boek-
houdsysteem, hetzij een passende boekhoudkundige
code gebruiken, zonder afbreuk te doen aan nationale
boekhoudregels.

3 De lead partner is verplicht alle benodigde informatie
en documenten aan de projectpartners te verstrekken.

4 De lead partner houdt zich aan de in de beschikking
vastgestelde bepalingen. 

Artikel 4 Kosten voor projectmanagement (WP1) en 
communicatie (WP2) 

1 Kosten voor projectmanagement en communicatie zijn
kosten die door de partners gemaakt worden voor al-
gemene projectdoeleinden. 

2 Enkel de lead partner kan kosten opvoeren en declare-
ren die behoren tot het werkpakket projectmanage-
ment.

3 Alle projectpartners kunnen kosten declareren die be-
horen tot het werkpakket communicatie. 

4 Voor de cofinanciering van deze kosten (= kosten minus 
gevraagde EFRO-bijdrage) doet de bovenvermelde part-
ner eerst beroep op de cofinancieringsmiddelen die 
hem ter beschikking gesteld worden door de regio/lid-
staat waarin hij gevestigd is. Indien dit niet mogelijk zou 
zijn of dit voor het totale bedrag aan noodzakelijke cofi-
nanciering niet voldoende zou zijn, wordt afgesproken 
dat deze kosten resp. het resterende bedrag evenredig 
worden gedragen door alle projectpartners OF dragen 
de projectpartners bij naar rato van hun aandeel in de 
totale kosten van het project OF …… <<kiezen wat voor 
dit project van toepassing is>>

5 <<naam partner>> maakt bij de start van het project 
een overzicht van de begrote kosten voor WP1 en WP2 
inclusief een financieringstabel.

6 <<naam partner>> zal …. maal jaarlijks een verzoek in-
dienen bij de overige projectpartners om hun bijdrage 
in de kosten van WP1 en WP2 over te maken aan 
<<naam partner>>, Dit verzoek gaat vergezeld van een 
overzicht van gemaakte kosten.
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7 De projectpartners betalen de bijdrage binnen 10 dagen 
na ontvangst van dit verzoek. 

Artikel 5 Financiële rapportage 
1 Met in achtneming van de voorschriften in de subsidie-

bepalingen dient elke projectpartner haar kosten in via
het monitoringsysteem eMS

2 De lead partner controleert de uitgaven van de partners
(doelmatigheid) en geeft de kosten vrij voor controle
aan de FLC. De lead partner doet dit vier maal per jaar,
de data hiervoor zijn door de MA vastgelegd in de be-
schikking. 

3 De FLC voert de eerstelijnscontrole uit.
4 De lead partner valideert de door de FLC goedgekeurde

kosten en dient de betalingsaanvraag in. De lead part-
ner doet dit minimaal tweemaal per jaar, de data hier-
voor zijn door de MA vastgelegd in de beschikking.
Vanaf dit moment gaat de termijn van 90 dagen lopen
waarbinnen uitbetaling aan de begunstigde dient plaats
te vinden (artikel 132 Verordening 1303/2013).

5 Na controle en goedkeuring van de kosten door de Ma-
nagementautoriteit en Certificeringsautoriteit vindt uit-
betaling van de subsidie plaats aan de lead partner (ten-
zij anders vermeld).

6 In de betalingsaanvraag dienen de kosten gespecifi-
ceerd te worden opgevoerd conform de indeling van het
kosten- en financieringsplan, in chronologische volg-
orde en in overeenstemming met de voorschriften in de
subsidiebepalingen. 

7 Projectpartners stellen alle nodige informatie met be-
trekking tot de gedane uitgaven beschikbaar aan de
lead partner.

Artikel 6 Uitbetaling van de aangevraagde subsidie-
bijdragen 

1 De lead partner zorgt voor betaling van de aange-
vraagde en gecontroleerde Interreg-subsidie aan de
projectpartners binnen 10 dagen na ontvangst van de
uitbetaling door de Certificeringsautoriteit. 

2 Onverschuldigd ontvangen bedragen worden door de
projectpartners zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bin-
nen 10 dagen na kennisgeving, aan de lead partner te-
rugbetaald. De lead partner zorgt ervoor dat alle ten ge-
volge van een onregelmatigheid ontvangen bedragen
onverwijld aan de Certificeringsautoriteit worden terug-
betaald.

3 Alle partners dienen een verklaring (‘Financiële Identifi-
catie’) af te geven waarin de respectievelijke banken het
bestaan van het opgegeven rekeningnummer officieel
bevestigen. 

Artikel 7 Restitutie van de subsidie
1 De lead partner stelt de projectpartners onverwijld op

de hoogte wanneer de subsidiebeschikking met terug-

werkende kracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrok-
ken of herroepen of anderszins ongeldig wordt.

2 Wanneer de subsidiebeschikking met terugwerkende
kracht geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken of her-
roepen of anderszins ongeldig wordt, dient de subsidie
onverwijld aan de lead partner te worden terugbetaald.
De lead partner zorgt ervoor dat alle te restitueren sub-
sidie onverwijld aan de Certificeringsautoriteit wordt te-
rugbetaald.

3 De over het te restitueren subsidiebedrag in rekening
gebrachte rente komt naar rato van evenredigheid over
het te restitueren subsidiebedrag voor rekening van de
partners. 

Artikel 8 Beschikbaarheid van documenten
1 Projectpartners zorgen ervoor dat alle bewijsstukken–

met inbegrip van alle documenten die vereist zijn voor
een voldoende betrouwbaar controletraject – in ver-
band met het project worden bewaard gedurende vijf
jaar na vaststelling van de subsidie en tot minimaal 31
december 2028, voor controledoeleinden ter beschik-
king staan, tenzij op grond van fiscaalrechtelijke of an-
dere voorschriften in een langere bewaartermijn wordt
voorzien.
In geval van gerechtelijke vervolging of op een met re-
denen omkleed verzoek van de Commissie worden deze
termijnen geschorst.

2 Alle bewijsstukken moeten als originele stukken, als ge-
waarmerkte kopie van het origineel of op algemeen er-
kende gegevensdragers ter beschikking staan.

Artikel 9 Informatieverstrekking en publiciteit
1 Projectpartners stellen alle nodige informatie beschik-

baar aan de lead partner ten behoeve van voorlichting
en publiciteit met betrekking tot het project. 

2 Partners zijn verplicht bij alle voorlichting en publiciteit
de voorschriften in overeenstemming met punt j van
Deel D behorende bij de beschikking te volgen. 

3 Bij alle activiteiten en in alle publicaties (inclusief affi-
ches, websites etc.) dient de officiële subsidievermel-
ding voor het samenwerkingsprogramma Interreg V-A
Euregio Maas-Rijn evenals het logo van het programma
en van de cofinanciers te worden gebruikt. De lead part-
ner stelt de, in overeenstemming met de overige EU-
specifieke aanvullende bepalingen, te gebruiken subsi-
dievermelding als logo evenals het logo van het pro-
gramma en van de cofinanciers aan de projectpartners
ter beschikking.

Artikel 10 Bestaande kennis
1 Bestaande kennis is de kennis die een partner inbrengt 

voor de uitvoering van het project. Hieronder wordt te-
vens begrepen intellectuele eigendomsrechten van een 
partner. Deze kennis wordt kosteloos ter beschikking 
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gesteld. De andere partners mogen deze kennis, behou-
dens schriftelijke toestemming van de partner die de 
kennis ter beschikking stelt, niet overdragen aan der-
den.

2 Bestaande kennis en de eventueel daarop gevestigde in-
tellectuele eigendomsrechten zijn en blijven eigendom 
van de partner die deze ter beschikking stelt.

Artikel 11 Nieuwe kennis
1 Nieuwe kennis is de kennis die door partners wordt ont-

wikkeld in het kader van het project. Hieronder wordt 
tevens begrepen potentiële intellectuele eigendoms-
rechten, zoals patenten en auteursrechten op software.

2 Indien twee of meer partners betrokken waren bij de 
nieuwe uitvinding of nieuwe kennis, hierna te noemen 
de uitvindende partners, zullen ze onderling een schrif-
telijke regeling treffen met betrekking tot de eigendom 
van deze uitvinding of nieuwe kennis. Deze overeen-
komst zal tenminste het volgende bevatten: een eigen-
domsregeling, een gratis licentie voor gebruik van de 
andere uitvindende partner(s) in het kader van het pro-
ject, beschikbaarstelling zonder begunstiging of bena-
deling voor gebruik ervan buiten dit project.*

3 Elke partner zal zijn nieuwe kennis (met in achtneming 
van de geheimhoudingsplicht) kosteloos beschikbaar 
stellen aan de andere partners voor zover dit nodig is 
voor de uitvoering van het project. Het beschikbaar stel-
len van de nieuwe kennis aan de andere partners is uit-
sluitend bedoeld voor gebruik binnen de doelstelling 
van het project, deze nieuwe kennis is zonder schrifte-
lijke toestemming van de partners, die deze kennis ter 
beschikking stellen niet overdraagbaar aan derden.*

4 De verkregen gebruiksrechten van de nieuwe kennis 
van een andere partner worden uitsluitend aangewend 
in overeenstemming met de doelstelling van het project 
en ten behoeve van de doelgroep van het project. 

* In geval van deelname van onderzoeksinstellingen, die onderzoeksac-

tiviteiten uitvoeren welke als niet-commerciële activiteiten worden ge-

kwalificeerd en daarom met een hoog percentage gefinancierd worden,

moeten eventueel afwijkende regelingen getroffen worden met inacht-

neming van de geldende staatssteunregelgeving.

Artikel 12 Rechten van derden
1 Elke partner zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen 

om vast te stellen of kennis valt of kan vallen onder de 
beperkingen van dit artikel.

2 Elke partner zal de andere partners inlichten betref-
fende:
a een contractuele beperking die van toepassing kan 

zijn op een bestaand recht van derden op zijn beschik-
baar gestelde bestaande kennis;

b een verplichting van een partner om nieuwe kennis 
aan een derde beschikbaar te stellen;

c een beperking die voortvloeit uit een wettelijke of daar-
mee vergelijkbare regeling die gevolgen heeft voor 
– de beschikbaarheid van informatie of
– rechten of licenties daarop betrekking hebbend die 

een nadelig effect hebben op de uitvoering van 
deze samenwerkingsovereenkomst of mogelijke ex-
ploitatie of commercialisatie van de resultaten.

3 Bericht hiervan zal aan de lead partner worden gegeven 
voorafgaand aan het tekenen van deze samenwerkings-
overeenkomst of indien dit later bekend wordt, zodra 
de beperking bekend is.

4 Een partner zal na ondertekening van deze samenwer-
kingsovereenkomst geen overeenkomst aangaan met 
een derde partner indien dit beperkingen oplevert zoals 
in dit artikel beschreven.

Artikel 13 Geheimhouding
Partners zijn verplicht tot geheimhouding tijdens de gehele 
looptijd van het project met betrekking tot:
a alle informatie en documenten die zij van elkaar ten be-

hoeve van de uitvoering van het project ontvangen, als 
ook

b alle in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst 
te ontwikkelen en ontwikkelde informatie, gegevens, 
materialen, bestaande- en nieuwe kennis, werkwijzen, 
technieken, expertise, tussen- en eindrapportages, met 
uitzondering van informatie en gegevens die
– al bekend waren op het moment van aanvang van het 

project of die later buiten de schuld van partners be-
kend zijn geworden,

– op grond van wettelijke verplichtingen bekend moe-
ten worden gemaakt,

– reeds door daartoe gerechtigde derden, die niet 
onder de geheimhoudingsplicht vallen, zijn verkregen, 
een en ander te bewijzen door de partner die zich op 
de uitzonderingssituatie beroept.

Artikel 14 Wijziging
Deze samenwerkingsovereenkomst kan slechts schriftelijk
met instemming van alle partners worden gewijzigd.

Artikel 15 Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op …… en
wordt afgesloten voor de duur van het project, zoals vast-
gelegd in de subsidiebeschikking. Indien de realisering van
het project dit vereist, kan de looptijd van de samenwer-
kingsovereenkomst worden verlengd. 

Artikel 16 Beëindiging
1 Indien een van de partners

a failliet gaat, surseance van betaling aanvraagt, geliqui-
deerd wordt, waarvoor een schuldenregeling wordt
getroffen of waarop een andere regeling wordt getrof-
fen ten behoeve van zijn schuldeisers;
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b wordt getroffen door een overmacht die langer dan
… dagen onafgebroken duurt;

c in gebreke is en dit gebrek niet binnen … dagen her-
steld kan worden. De termijn van … dagen gaat in
nadat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden;

d niet langer deel kan en wil nemen aan het project,die-
nen de overige partners onverwijld in contact te tre-
den met het Programmamanagement. Enkel in nauw
overleg met het Programmamanagement kunnen de
overige partners besluiten om de samenwerkings-
overeenkomst met deze partner op te zeggen. 

2 Na een beëindiging, zoals vermeld in lid 1, wordt het
project door de overgebleven partners voortgezet voor
zover dat binnen hun capaciteiten ligt.
De partner met wie de samenwerkingsovereenkomst is
beëindigd, is verplicht alle relevante documenten, teke-
ningen en informatie met betrekking tot de uitvoering
van het project aan de overgebleven partners ter be-
schikking te stellen, zodat het project zoveel mogelijk in
overeenstemming met de oorspronkelijke planning kan
worden uitgevoerd.

3 De partner, wiens deelname beëindigd is in overeen-
stemming met lid 1, deelt voor zijn deel in de inkomsten
en kosten van het project over de periode tot op de dag
voorafgaand aan de dag van beëindiging. Alle vergoe-
dingen, waar deze partner recht op heeft, worden op-
geschort totdat alle door deze partner verschuldigde
kosten en renten zijn betaald. Het bedrag van alle ver-
schuldigde kosten en renten wordt verrekend met de
aan deze partner toekomende vergoedingen.

4 Indien de beschikking voor het project door het Comité
van Toezicht met terugwerkende kracht wordt ingetrok-
ken of herroepen of anderszins ongeldig wordt ver-
klaard, wordt deze samenwerkingsovereenkomst be -
ëindigd. De partners verplichten zich mee te werken tot
een correcte afwikkeling van de uit de herroeping en
beëindiging voortvloeiende gevolgen. 

Artikel 17 Tussentijds toetredende partner
Indien de partners tussentijds een nieuwe partner wensen
toe te laten treden, wordt onverwijld contact opgenomen
met de managementautoriteit. Enkel in nauw overleg met
de managementautoriteit kunnen de partners besluiten de
nieuwe partner te laten toetreden.
Na een positief besluit van de partners is de samenwer-
kingsovereenkomst eveneens van toepassing op de nieuw
toegetreden partner. De nieuw toegetreden partner dient
schriftelijk te verklaren de samenwerkingsovereenkomst te
accepteren en mede te ondertekenen.

Artikel 18 Rechtskeuze
1 Op deze samenwerkingsovereenkomst en alle andere

regelingen die uit deze samenwerkingsovereenkomst

voortvloeien is uitsluitend het Nederlandse/Duitse/Bel-
gische recht van toepassing.

2 Bij geschillen tussen partners onderling met betrekking
tot deze samenwerkingsovereenkomst, wordt in onder-
ling overleg een neutrale partij uitgenodigd om een niet
bindend oordeel te geven.

3 Indien op basis van dit oordeel niet tot een voor alle
partners aanvaardbare oplossing kan worden gekomen,
wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde Neder-
landse/Duitse/Belgische rechter.

4 Wijzigingen van deze samenwerkingsovereenkomst zijn
alleen rechtsgeldig wanneer zij schriftelijk zijn vastge-
legd en door alle partners zijn ondertekend.

5 De door managementautoriteit aan de subsidie te ver-
binden voorwaarden zullen in geval van strijdigheid
boven deze samenwerkingsovereenkomst prevaleren.

Aldus overeengekomen,
te …………………d.d.…………………..
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Lead partner (partner 1) Partner 2

<<Naam organisatie>> <<Naam organisatie>>
<<Naam functionaris>> <<Naam functionaris>>
<<Datum>> <<Datum>>

<<Handtekening>> <<Handtekening>>

<<Stempel organisatie>> <<Stempel organisatie>>

Partner 3 Partner 4

<<Naam organisatie>> <<Naam organisatie>>
<<Naam functionaris>> <<Naam functionaris>>
<<Datum>> <<Datum>>

<<Handtekening>> <<Handtekening>>

<<Stempel organisatie>> <<Stempel organisatie>>

Partner 5 Partner 6

<<Naam organisatie>> <<Naam organisatie>>
<<Naam functionaris>> <<Naam functionaris>>
<<Datum>> <<Datum>>

<<Handtekening>> <<Handtekening>>

<<Stempel organisatie>> <<Stempel organisatie>>

Partner 7 Partner 8

<<Naam organisatie>> <<Naam organisatie>>
<<Naam functionaris>> <<Naam functionaris>>
<<Datum>> <<Datum>>

<<Handtekening>> <<Handtekening>>

<<Stempel organisatie>> <<Stempel organisatie>>
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Bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst voor projecten

De leadpartner ……………….. van het project ……………… en de geassocieerde partner(s) voor dit project ………………….. zijn
het volgende overeengekomen:

1 De geassocieerde partners zullen aan het project …………….. deelnemen en zullen alle activiteiten zoals beschreven in
het voorstel van ……………… uitvoeren;

2 De geassocieerde partners zullen ervoor zorgen dat er voldoende capaciteit en andere middelen voorzien zijn om
deze taak uit te voeren;

3 De geassocieerde partners vragen geen enkele externe financiering voor deze activiteiten aan;
4 De geassocieerde partners zullen op dezelfde manier als alle andere partners de voordelen plukken  van de resultaten

van het project;
5 De geassocieerde partners zullen de verspreiding van de resultaten en de publiciteit samen met de andere partners

ondersteunen.

Namens de leadpartner Namens de geassocieerde partners

…………………………………………. ………………………………………….
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Bijlage XII

Voorlichting en communicatie over steun uit de fond-
sen

1 Lijst van concrete acties

De in artikel 115, lid 2, bedoelde lijst van concrete acties
bevat de volgende gegevensvelden in tenminste een van
de officiële talen van de lidstaat:
– naam van de begunstigde (alleen rechtspersonen; geen

namen van natuurlijke personen vermelden);
– naam van de concrete actie;
– samenvatting van de concrete actie;
– begindatum van de concrete actie;
– einddatum van de concrete actie (verwachte datum van

de materiële voltooiing of volledige uitvoering van de
concrete actie);

– totale subsidiabele uitgaven die voor de concrete actie
zijn toegewezen;

– medefinancieringspercentage van de Unie (per priori-
taire as);

– postcode van de concrete actie; of een andere bruikbare
plaatsbepaling;

– land;
– naam van de categorie steunverlening voor de concrete

actie, in overeenstemming met artikel 96, lid 2, eerste
alinea, onder b), vi);

– datum van de laatste bijwerking van de lijst van concrete
acties.

De titels van de gegevensvelden moeten tevens in ten min-
ste een andere officiële taal van de Unie worden verstrekt.

2 Op het publiek gerichte voorlichtings- en com-
municatiemaatregelen

De lidstaat, de managementautoriteit en de begunstigden
nemen alle nodige maatregelen om het publiek voor te
lichten en ermee te communiceren over concrete acties die
in overeenstemming met deze verordening uit een opera-
tioneel programma worden gesteund.

2.1 Verantwoordelijkheid van de lidstaat en de ma-
nagementautoriteit

1. De lidstaat en de managementautoriteit zien erop toe
dat de voorlichtings- en communicatiemaatregelen in
overeenstemming met de communicatiestrategie wor-
den uitgevoerd en streven ernaar dat deze maatregelen
een zo ruim mogelijke aandacht in de media krijgen,
waarbij op het aangewezen niveau verschillende vor-
men en methoden van communicatie worden gebruikt.

2. De lidstaat of de managementautoriteit is verantwoor-
delijk voor tenminste de volgende voorlichtings- en
communicatiemaatregelen:
a de organisatie van een belangrijke voorlichtingsacti-

viteit waarbij bekendheid wordt gegeven aan de start
van het (de) operationele programma('s), zelfs voordat
de betrokken communicatiestrategieën zijn goedge-
keurd;

b de organisatie van één belangrijke voorlichtingsacti-
viteit per jaar waarbij reclame wordt gemaakt voor de
financieringsmogelijkheden en de gevolgde strategie
en waarbij de resultaten van het (de) operationele
programma('s), met inbegrip van, indien relevant,
grote projecten, gemeenschappelijke actieplannen en
andere voorbeelden van projecten, worden gepresen-
teerd;

c het aanbrengen van het logo van de Unie op het ge-
bouw van elke managementautoriteit;

d het langs elektronische weg bekendmaken van de lijst
van concrete acties in overeenstemming met punt 1
van deze bijlage;

e het geven van voorbeelden van concrete acties per
operationeel programma op de algemene website of
op de site van het operationele programma die via de
portaalsite toegankelijk is; de voorbeelden moeten
worden gegeven in een door velen gesproken officiële
taal van de Unie die niet de officiële taal of een van
de officiële talen van de betrokken lidstaat mag zijn;

f de actualisering van informatie over de uitvoering van
de operationele programma's, in voorkomend geval
met inbegrip van de belangrijkste resultaten ervan, op
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de algemene website of op de site van het operatio-
nele programma die via de portaalsite toegankelijk is.

3. In overeenstemming met het nationale recht en de na-
tionale praktijken worden in voorkomend geval de vol-
gende instanties door de managementautoriteit bij de
voorlichtings- en communicatiemaatregelen betrokken:
a de in artikel 5 bedoelde partners;
b de centra voor voorlichting over Europa en de verte-

genwoordigingen van de Commissie en de voorlich-
tingsbureaus van het Europees Parlement in de lid-
staten;

c onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Deze instanties zorgen voor een grootschalige verspreiding
van de in artikel 115, lid 1, bedoelde informatie.

2.2 Verantwoordelijkheid van de begunstigde

1. Bij alle door de begunstigde genomen voorlichtings- en
communicatiemaatregelen wordt duidelijk gemaakt dat
voor de concrete actie steun is verleend uit de fondsen:
a door weergave van het embleem van de Unie in over-

eenstemming met de technische kenmerken die zijn
vastgesteld in de uitvoeringshandeling die de Com-
missie als gevolg van artikel 115, lid 4, vaststelt en een
vermelding van de Unie;

b door vermelding van het fonds of de fondsen waaruit
steun voor de concrete actie wordt verleend.

Wanneer een voorlichtings- of communicatiemaatregel
betrekking heeft op een of meerdere concrete acties die
door meer dan één fonds wordt/worden medegefinan-
cierd, kan de in punt b) vermelde verwijzing vervangen
worden door een verwijzing naar de ESI-fondsen.

2. Tijdens de uitvoering van een concrete actie licht de be-
gunstigde het publiek voor over de uit de fondsen ont-
vangen steun:
a door op zijn website, indien hij die heeft, een korte be-

schrijving – in verhouding tot de ontvangen steun –
van de concrete actie op te nemen, met inbegrip van
het doel en de resultaten ervan, en daarbij de nadruk
te leggen op de financiële steun door de Unie;

b door – voor concrete acties die niet onder de punten
4 en 5 vallen – ten minste één affiche met informatie
over het project (minimaal in A3-formaat) met vermel-
ding van de steun door de Europese Unie op een voor
het publiek goed zichtbare plek, zoals bij de ingang
van een gebouw, te hangen.

3. Voor concrete acties waarvoor steun uit het ESF wordt
verleend, en in voorkomend geval ook voor concrete ac-
ties die worden gesteund uit het EFRO of het Cohesie-
fonds, ziet de begunstigde erop toe dat de deelnemers
aan de concrete actie van deze financiële steun op de
hoogte zijn.

In alle documenten betreffende de uitvoering van een
concrete actie die ten behoeve van het publiek of de
deelnemers worden gebruikt, vooral in bewijzen van
aanwezigheid of andere certificaten, wordt vermeld dat
voor het operationele programma steun wordt ontvan-
gen uit het fonds of de fondsen.

4. Gedurende de uitvoering van een door het EFRO of Co-
hesiefonds gesteunde concrete actie plaatst de begun-
stigde op een voor het publiek goed zichtbare plek een
tijdelijk bord van aanzienlijk formaat voor elke concrete
actie die in de financiering van infrastructuur of bouw-
werkzaamheden bestaat en waarvoor de totale over-
heidssteun meer dan 500 000 EUR bedraagt.

5. Uiterlijk drie maanden na de voltooiing van een con-
crete actie plaatst de begunstigde een permanente
plaat of permanent bord van aanzienlijk formaat op een
voor het publiek goed zichtbare plek, wanneer het vol-
gende van toepassing is:
a de totale overheidssteun voor de concrete actie be-

draagt meer dan 500 000 EUR;
b de concrete actie bestaat in de aankoop van een fy-

siek object of in de financiering van infrastructuur of
bouwwerkzaamheden.

De plaat of het bord vermeldt de naam en het hoofd-
doel van de concrete actie, en voldoet aan de technische
kenmerken die de Commissie als gevolg van artikel 115,
lid 4, vaststelt.

3 Maatregelen tot voorlichting van potentiële be-
gunstigden en van begunstigden

3.1 Maatregelen tot voorlichting van potentiële be-
gunstigden

1. De managementautoriteit ziet er in overeenstemming
met de communicatiestrategie op toe dat aan potentiële
begunstigden en aan alle belanghebbenden op ruime
schaal informatie wordt verstrekt over de strategie, de
doelstellingen en de door de gezamenlijke steun van de
Unie en de lidstaat geboden financieringsmogelijkhe-
den van het operationele programma, met nadere bij-
zonderheden over de steun uit de desbetreffende fond-
sen.

2. De managementautoriteit ziet erop toe dat de potenti-
ële begunstigden toegang hebben tot relevante infor-
matie, indien van toepassing met inbegrip van bijge-
werkte informatie, waarbij rekening wordt gehouden
met de toegankelijkheid van elektronische of andere
communicatiediensten voor sommige potentiële be-
gunstigden, over ten minste het volgende:
a de financieringsmogelijkheden en het oproepen tot

indiening van een aanvraag;
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b de subsidiabiliteitsvoorwaarden waaronder uitgaven
voor steun uit een operationeel programma in aan-
merking komen;

c een beschrijving van de procedures en termijnen voor
het onderzoek van de financieringsaanvragen;

d de criteria aan de hand waarvan concrete acties voor
steun worden geselecteerd;

e de contacten op nationaal, regionaal of lokaal niveau
waar informatie over de operationele programma's
kan worden verkregen;

f de taak van de potentiële begunstigden het publiek
te informeren over het doel van de concrete actie en
de steun die uit de fondsen voor de actie wordt ver-
strekt, in overeenstemming met punt 2.2. De manage-
mentautoriteit kan potentiële begunstigden verzoe-
ken in hun aanvraag indicatieve communicatieactivi-
teiten voor te stellen die in verhouding staan tot de
omvang van de concrete actie.

3.2 Maatregelen tot voorlichting van begunstigden

1. De managementautoriteit deelt de begunstigden mee
dat zij door financiering te aanvaarden ermee instem-
men op de in overeenstemming met artikel 115, lid 2,
gepubliceerde lijst van concrete acties te worden opge-
nomen.

2. De managementautoriteit verstrekt informatie- en com-
municatiemiddelen, met inbegrip van modellen in elek-
tronisch formaat, om in voorkomend geval begunstig-
den te helpen aan de in punt 2.2 bedoelde verplichtin-
gen te voldoen.

4 Componenten van de communicatiestrategie

De door de managementautoriteit en, in voorkomend ge -
val, door de lidstaat opgestelde communicatiestrategie
omvat de volgende componenten:
a een beschrijving van de gekozen benadering, met inbe-

grip van de belangrijkste voorlichtings- en communica-
tiemaatregelen die de lidstaat of managementautoriteit
ten aanzien van potentiële begunstigden, begunstigden,
multiplicatoren en het brede publiek moet nemen, met
betrekking tot de in artikel 115 beschreven doelen;

b een beschrijving van het materiaal dat in een voor per-
sonen met een handicap toegankelijk formaat beschik-
baar zal worden gesteld;

c een beschrijving van de wijze waarop begunstigden bij
hun communicatieactiviteiten zullen worden gesteund;

d de indicatieve begroting voor de uitvoering van de stra-
tegie;

e een beschrijving van de administratieve diensten, met
inbegrip van hun personele middelen, die voor de uit-

voering van de voorlichtings- en communicatiemaatre-
gelen verantwoordelijk zijn;

f de regelingen voor de in punt 2 bedoelde voorlichtings-
en communicatiemaatregelen, met inbegrip van de
website of portaalsite waar de desbetreffende gegevens
kunnen worden gevonden;

g informatie over hoe de voorlichtings- en communicatie-
maatregelen worden beoordeeld op zichtbaarheid en
bewustmaking van beleid, operationele programma's,
concrete acties en de rol van de fondsen en de Unie;

h in voorkomend geval, een beschrijving van het gebruik
van de voornaamste resultaten van het vorige operati-
onele programma;

i een jaarlijkse actualisering waarin de in het volgende
jaar te nemen voorlichtings- en communicatiemaatre-
gelen worden uiteengezet.
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