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De programma’s binnen INTERREG
(internationale programma’s)
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Interreg basics

IDEE / ONDERZOEK

TEST/ DEMO

Horizon2020

UITROL/ PRODUCTIE

CEF / TEN-T

LIFE

LIFE

Programma’s binnen INTERREG
Uitgangspunt: Gericht op de regio: versterken van regio’s en het verkleinen van de verschillen tussen regio’s (sterken helpen
zwakkeren; gebruik maken van verschillen)
NWE
•
Versterken van de innovatiecapaciteit van regio's en organisaties
•
Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen
•
Versnellen van de overgang naar een koolstofarme economie
NSR
•
Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
•
Efficiënt gebruik van materialen en grondstoffen
•
Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
•
Duurzaam vervoer
Europe
•
Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
•
Verbeteren van het concurrentievermogen van het MKB
•
Overgang naar een koolstofarme economie
•
Behoud en bescherming van het milieu en efficiënte omgang met hulpbronnen

Maar daarnaast in NL ook nog: 2-zeeen, NL-DE, NL-VL en Euregio Maas-Rijn: 4 cross border programma’s onder
coördinatie van het ministerie van EZK.
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Kenmerken NWE en NSR Programma
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget huidige programmaperiode (2014-2020) NWE 372 miljoen; NSR 167 miljoen EUR
Gem project 2,5 – 5 miljoen EUR, duur ca. 4 jaar
Max 60% cofinanciering
Indienen op specifieke doelstelling/prioriteit
Consortia van minimaal 3 partners uit tenminste 3 landen uit het NWE/NSR gebied
Private partijen gewenst, niet verplicht
Lead Partner is altijd partij zonder winstoogmerk
Tastbare en meetbare resultaten, economisch georiënteerd

•

Nieuwe programma periode vanaf 2021: Circulaire Economie belangrijke prioriteit
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CIRCTEX

Innovatie

Innovation towards a circular future for
NWE textiles

•

•

•

Doel: Ontwikkeling van recycling- en productietechnologieën in een gesloten procesketen voor PETwerkkleding, het verminderen van niet-hernieuwbare inputmaterialen en de ecologische impact in NWEtextiel
Resultaat: Technische aspecten en processen voor circulaire PET-werkkleding ontwikkeld tot TRL 7 (proofof-concept): Mechanische en chemische recycling; Spinnen en weven; Productie zonder afval; Wear2 garen
en industriële microgolf voor montage en demontage; Recyclebare laminaten, logo's en accessoires;
Opvang- en sorteersystemen
Na project: Opzetten van een innovatienetwerk, waarbij belanghebbenden in heel NWE actief worden
betrokken // Initiëren van een internationale standaard voor circulair textiel
LP: MODINT (NL)
Budget: 4,0 / 2,4 ERDF

E: koppert@modint.nl
Looptijd: sep 2019-dec 2022

Thema: Circulaire Economie
CE TA Consumentengoederen,

SDG: 12
P (10): NL(4)|BE|UK|FR

CHARM

Circulaire Economie

Circular Housing Asset Renovation &
Management – No More Downcycling

•
•

•

Doel: Optimaliseren hergebruik bouw- en sloopafval in de huizenbouw
Resultaat: 36% hergebruik (ipv 10% nu) door strategieën voor circulair bouwen te ontwikkelen, te testen en
demonstreren, richtlijnen te ontwerpen voor circulair inkopen met sociale woningbouw organisaties //
opzetten van een materialen uitwisselplatform voor huizen in de sociale huursector: circulaire huizen in
Eindhoven; plastic-vrije huizen (UK) en inspiratiehuis (FR)
Na project: Er zullen meer sociale woningbouw organisaties worden betrokken zodat deze de circulaire
strategieën overnemen en de impact groter wordt

LP: Technische Universiteit Delft (NL)

Thema: Circulaire Economie

E: m.h.boonstra@tudelft.nl

CE/ Transitieagenda Bouw,

Budget: 7 / 4 mio ERDF
Looptijd: okt 2018-okt 2022

P (8): NL (3)|UK|FR|BE

SDG: 11 / 12

Circulaire Economie

FOODHEROES

Improving resource efficiency through designing
innovative solutions to reduce food waste
efficiency through designing innovative solutions to
reduce food waste

Doel: Tegengaan voedselverspilling in de eerste fasen van de voedselketen
Resultaat: Vermindering voedselverspilling met 4500 ton door 19 oplossingen en voorkomen van het doden van
een half miljoen mannelijke kuikens en geiten
120 MKB bedrijven hebben oplossingen en technieken ontwikkeld, getest en geimplemeteerd
Na project: Interesse gewekt van high-level beleidsmakers op nationaal en EU niveau (EU Gezondheid en
Voedselveiligheid) om zo maximaal impact te behalen, de oplossingen verder uit te rollen en op te schalen

Budget: 5,7 / 3,4 ERDF

LP: ZLTO (NL)

Thema: Circulaire Economie

E: marjon.krol@zlto.nl

CE TA Voedsel,

Looptijd: sep 2016-sep 2020

P (13): NL(3)|BE|FR|DE|IE |UK

SDG: 12 / 15

Contact en meer info
www.nweurope.eu
www.northsearegion.eu
www.interregeurope.eu
Rol RVO:
Advies in gehele traject tot indiening
Contactpersoon voor Interreg NWE:
Contactpersoon voor Interreg NSR:
Contactpersoon voor Interreg EUROPE:

www.nweurope.eu/projects/project-search

esther.veenendaal@rvo.nl en ge.huismans@rvo.nl
albin.hunia@rvo.nl
macchtelijn.brummel@rvo.nl

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Mail voor aanmelding Nieuwsberichten naar
esther.veenendaal@rvo.nl

