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GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING IN DE REGIO 
INTERREG-COMMISSIE EUREGIO RIJN-MAAS-NOORD 
KEURT DRIE NEDERLANDS-DUITSE PROJECTEN GOED 

In de vergadering in het “Forum” van het “Kreishaus” in Viersen heeft de 

INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord onlangs drie 

Nederlands-Duitse samenwerkingstrajecten goedgekeurd. Hierdoor  gaan € 

50.000  uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling direct aan 

ondernemers, verenigingen en overheden die grensoverschrijdende projecten 

uitvoeren.  

De commissie heeft het project “Euregio Law” goedgekeurd waarin een 

grensoverschrijdende juridisch platform word opgezet waardoor vragen m.b.t. 

de opvolging, oprichting en koop van ondernemingen beter beantwoord moeten 

kunnen worden.  

Daarnaast zei de commissie “ja” tegen een project waarin Nederlandse en 

Duitse leerlingen met een speciaal programma elkaars buurtaal leren.  

Een derde project dat de commissie heeft goedgekeurd keurde ook een project 

goed betreft een initiatief waarin het grensoverschrijdende toeristische aanbod 

sterker verbonden wordt met cultuur en natuur. De toeristische organisaties aan 

beide kanten van de grens proberen de uitwerking verder te brengen met behulp 

van een grensoverschrijdende conferentie voor stakeholders uit de diverse 

sectoren. 

Deze drie bovengenoemde projecten maken deel uit van het kaderproject 

“People to People” van de euregio rijn-maas-noord, waarmee 

grensoverschrijdende projecten op een eenvoudige en snelle manier kunnen 

worden ondersteund. In totaal staan in het kaderproject € 1,8 miljoen  uit het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de ondersteuning van 
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grensoverschrijdende samenwerking in onze euregio ter beschikking. De 

projecten worden begeleid vanuit het programma-management bij de euregio 

rijn-maas-noord in Mönchengladbach (Duitsland). 

 

 Contact: 

euregio rijn-maas-noord 

Konrad-Zuse-Ring 6 

D-41179 Mönchengladbach 

 

Voor vragen betreffende de People-to-People-subsidies en de goedgekeurde 

projecten kunnen alle geinteresseerden contact opnemen met: 

Karin Thevißen: telefoon: 0049-2161-6985-507, e-Mail: 

karin.thevissen@euregio-rmn.de 

 

Nina Weitenberg: telefoon: 0049-2161-6985-500, e-Mail: 

nina.weitenberg@euregio-rmn.de 

 


