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EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD ONDERSTEUNT 
LAAGDREMPELIGE PROJECTEN 
GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING WORDT 
GESUBSIDIEERD 

In de loop van het jaar 2016 heeft de INTERREG-commissie van de euregio 

rijn-maas-noord, die gevestigd is in Mönchengladbach (D), 15 

grensoverschrijdende projecten goedgekeurd. Dit betekent dat in totaal 

ongeveer € 220.000  EU-middelen aan bedrijven, verenigingen of scholen in het 

grensgebied werden uitbetaald. 

 

Naast projecten betreffende het leren van de Nederlandse cq. Duitse taal of 

projecten met culturele en sportieve activiteiten, werden ook economische 

vragen grensoverschrijdend uitgewerkt: Er werd bij voorbeeld een studie over 

het biomassa-potentieel in Nettetal, Krefeld en Venlo uitgevoerd. In een ander 

project hebben toeristische ondernemers samen grensoverschrijdende 

aanbiedingen voor het laagseizoen uitgewerkt. 

 

Bovendien werden er in totaal ongeveer € 20.000  EU-middelen uitbetaald aan 

vereningen en scholen, die grensoverschrijdende activiteiten zoals concerten of 

uitwisselingen van leerlingen hebben gerealiseerd. 

 

Deze projecten laten zien dat de subsidiemiddelen uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) met het subsidieprogramma People-to-People 

van de euregio rijn-maas-noord op een onbureaucratische manier de burgers 

direct ten goede komen. 
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Subsidies voor grensoverschrijdende projecten en activiteiten kunnen ook in de 

toekomst bij de euregio rijn-maas-noord worden aangevraagd. De belangrijkste 

voorwaarde is een samenwerking van tussen tenminste één Nederlandse en één 

Duitse projectpartner. De projecten dienen ook een duidelijk 

grensoverschrijdend karakter te hebben en een meerwaarde voor de 

grensoverschrijdende regio op te leveren. 

 

De medewerkers van de euregio rijn-maas-noord adviseren u graag over de 

subsidiering van uw projectidee en helpen u graag bij het zoeken naar een 

projectpartner en het uitwerken van de subsidieaanvraag. 

 

 

 

 

Contact: 

euregio rijn-maas-noord 

Konrad-Zuse-Ring 6 

D-41179 Mönchengladbach 

www.euregio-rmn.nl 

 

Karin Thevißen: 

tel.: 0049-2161-6985-504 

e-mail: karin.thevissen@euregio-rmn.de 

 

Nina Weitenberg: 

tel.: 0049-2161-6985-500  

e-mail: nina.weitenberg@euregio-rmn.de 

 

Vincent Schraven: 

tel.: 0049-2161-6985-506 

e-mail: vincent.schraven@euregio-rmn.de 


