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GIS 2007-2015 

Gemeenschappelijk INTERREG Secretariaat 

Voor het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland dient conform art. 14, lid 1 van Verordening 

nummer 1080/2006 een gemeenschappelijk secretariaat opgericht te worden (Gemeenschappelijk 

INTERREG Secretariaat, GIS), dat zich bezig houdt met alle technisch-administratieve taken ter uitvoering 

van het programma, alsook de beheersautoriteit en eventueel de controle instantie bij de administratieve taken 

voor het programma ondersteunt. Een nieuw onderdeel van het toekomstige Duits-Nederlandse INTERREG 

IV A Programma zijn de zogenaamde "majeure projecten": deze projecten strekken zich hoofdzakelijk uit 

over een gebied van meerdere Euregio's en komen tegemoet aan de Lissabon- en Göteborg-doelstellingen. 

De intentie is in de toekomst grotere en voor de gehele grensregio betekenisvolle projecten om te zetten. De 

majeure projecten zullen voor een deel door het Gemeenschappelijk Secretariaat en voor een deel door de 

regionale secretariaten bij de Euregio's geïnitieerd worden. Daarnaast zal er in de toekomst binnen het 

gezamenlijke programma een grotere nadruk gelegd worden op de efficiëntie- en kwaliteitswaarborging van 

projecten. De financiering van het secretariaat zal met behulp van een project, dat uit de middelen van de 

technische bijstand gefinancierd wordt, verzekerd worden. In deze aanvraag zijn de taken en de kosten van 

het Gemeenschappelijk Secretariaat geschetst.  

 

Kosten van het project 

3.467.450,00 € 

 
Projectlooptijd 

12.09.2007 - 31.12.2015 

 
Prioriteit 

Technische Bijstand  

 
Lead Partner 

 Euregio Rhein-Waal 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.639.500,00 € 

Ministerie van Economische Zaken (CA) 913.976,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 651.498,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 262.478,00 € 

 

  



Programmamanagement Eems Dollard Regio 

Sinds het begin van het Communautair Initiatief INTERREG in 1991 is het programmamanagement 

INTERREG ondergebracht bij de Eems Dollard Regio. Daarmee was voor alle projectpartners en de 

betrokken verantwoordelijke instanties gewaarborgd dat er in de regio op een centrale plaats een 

contactpersoon ter beschikking stond en dat de afwikkeling gezamenlijk kon worden gecoördineerd. Op 

grond van de positieve ervaring tot nu toe zal ook in het Gemeenschappelijke Programma INTERREG IV A 

Deutschland-Nederland het programmamanagement als regionaal coördinatiepunt worden voortgezet. In de 

eerste plaats adviseert, ondersteunt en begeleidt het programmamanagement de projectpartners bij de 

ontwikkeling en het realiseren van de projecten. Bovendien neemt het de controlerende taken op zich zoals 

die zijn vastgelegd in de beheers- en controlesystemen. Verder is het programmamanagement er 

verantwoordelijk voor dat de communicatie met de programmapartners soepel verloopt en stelt daarvoor de 

passende gegevens ter beschikking. Met het oog op de noodzakelijke beslissingen over de projecten en het 

programma worden de voorstellen voor de bevoegde gremia in het kader van een vakkundige voorbereiding 

en evaluatie uitgewerkt. 

 

Kosten van het project 

4.046.000,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.10.2008 - 31.12.2015 

 
Prioriteit 

Technische Bijstand  

 
Lead Partner 

 Ems Dollart Region 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.882.340,00 € 

Ministerie van Economische Zaken (CA) 828.955,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 828.955,00 € 

Ministerium f. W. Nds / EDR (CA) 252.874,00 € 

Provincie Drenthe (reg_CA) 84.292,00 € 

Provincie Fryslân (reg_CA) 84.292,00 € 

Provincie Groningen (reg_CA) 84.292,00 € 

 

  



Programmamanagement Euregio Rijn-Waal 

Programmamanagement INTERREG IV A Euregio Rijn-Waal 

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de 

uitvoering van het INTERREG IV A programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en 

begeleidt de projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel 

inhoudelijk als financieel draagt zorg voor de communicatie met de INTERREG-Partners en bereidt de 

vergaderingen van de stuurgroepen voor. 

 

Kosten van het project 

3.882.630,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2009 - 31.12.2015 

 
Prioriteit 

Technische Bijstand  

 
Lead Partner 

 Euregio Rhein-Waal 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.643.500,00 € 

Ministerie van Economische Zaken (CA) 723.776,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 723.776,00 € 

Euregio Rhein-Waal 441.579,00 € 

Provincie Gelderland (reg_CA) 162.500,00 € 

Provincie Noord-Brabant (reg) 162.500,00 € 

Provincie Limburg (reg) 25.000,00 € 

 

  



Programmamanagement euregio rijn-maas-noord 

Programmamanagement INTERREG IV A euregio rijn-maas-noord 

Het programmamanagement van de euregio rijn-maas-noord is belast met de technische ondersteuning van 

de uitvoering van het INTERREG IV A programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en 

begeleidt de projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel 

inhoudelijk als financieel draagt zorg voor de communicatie met de INTERREG-Partners en bereidt de 

vergaderingen van de stuurgroepen voor. 

 

Kosten van het project 

2.589.590,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.11.2008 - 31.12.2015 

 
Prioriteit 

Technische Bijstand  

 
Lead Partner 

 euregio rhein-maas-nord 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 1.100.780,00 € 

euregio rhein-maas-nord 519.267,00 € 

Ministerie van Economische Zaken (CA) 484.769,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 484.769,00 € 

 

  



Programmamanagement EUREGIO 

Regionaal programmamanagement INTERREG IV A voor de EUREGIO 

Het programmamanagement voor de EUREGIO verleent de technische ondersteuning ter uitvoering van het 

INTERREG IV A-programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de 

projectaanvragers bij de ontwikkeling en de uitvoering van projecten, toetst de aanvragen zowel inhoudelijk 

als financieel, draagt zorg voor de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen 

van de INTERREG-stuurgroepen voor. 

 

Kosten van het project 

4.748.090,00 € 

 
Projectlooptijd 

01.01.2009 - 31.12.2015 

 
Prioriteit 

Technische Bijstand  

 
Lead Partner 

 EUREGIO e.V. 

 
Projectpartners 

 Niederländische Mitgliedskörperschaften 

 Deutsche Mitgliedskörperschaften 

 
Financiering 

Financier Bedragen 

EFRO 2.053.110,00 € 

Ministerie van Economische Zaken (CA) 904.159,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft NRW (CA) 602.773,00 € 

EUREGIO e.V. 551.632,00 € 

Ministerium f. Wirtschaft Niedersachsen (CA) 301.387,00 € 

Provincie Overijssel (reg_CA) 260.028,00 € 

Provincie Gelderland (reg_CA) 75.000,00 € 

 


