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Beste lezers,

Het zomerse groen maakt plaats voor gele, rode en bruine kleurenpracht op straat: het is herfst. En dat betekent dat het einde van het jaar
2020 nadert. Met nog tweede maanden te gaan is 2020 al te bestempelen als een onverwacht bewogen jaar. De coronapandemie houdt
ons in de greep. Deze tijden van lockdowns, thuisquarantaines en nieuwe grensbelemmeringen brengen op ieder vlak (politiek,
economisch en sociaal) veel nieuwe ontwikkelingen en veranderingen met zich mee. Juist in zulke situaties is de wederzijdse hulp en
ondersteuning van de verschillende Europese landen van toegevoegde waarde. Nederland en Duitsland hebben bewezen dat
grensoverschrijdende samenwerking belangrijk blijft en kan doorgaan.

Ook onder deze bijzondere omstandigheden komen in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland mooie,
innovatieve en interessante grensoverschrijdende concepten, digitale bijeenkomsten en producten tot stand. In deze nieuwsbrief
informeren wij u over enkele resultaten hiervan. Daarnaast vindt u er informatie over (online)evenementen en de toekomst van Interreg.

In deze bijzondere herfstachtige tijden wensen wij u vanuit onze diverse werkplekken op kantoor en in home office veel leesplezier!

Het INTERREG Deutschland-Nederland Team

https://www.linkedin.com/company/10921490/
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https://www.facebook.com/InterregDNL/
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http://www.drenthe.nl/
http://www.flevoland.nl/
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http://www.gelderland.nl/
http://www.brabant.nl/
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Website en nieuwsbrief in een nieuw jasje
Zoals u hier kunt zien, hebben de nieuwsbrief en ook de website van INTERREG Deutschland-Nederland een nieuw design gekregen! Kijkt
u eens op onze nieuwe website onder hetzelfde adres: www.deutschland-nederland.eu. Hier vindt u meer informatie over alle projecten,
de mogelijkheden voor een projectaanvraag en blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over grensoverschrijdende samenwerking
tussen Nederland en Duitsland. Daarnaast blijft u via een corona F.A.Q. op de hoogte van de gevolgen van het virus voor het INTERREG-
programma.

Aangezien binnenkort de nieuwe subsidieperiode Interreg VI 2021-2027 van start gaat, kunt u straks ook via de rubriek Interreg na 2020
het laatste nieuws over de ontwikkelingen en voorbereidingen van het nieuwe programma volgen. Hier zullen snel genoeg updates worden
geplaatst over de vorderingen van het programma van Interreg VI.

Alles rondom corona
De effecten van de wereldwijde coronacrisis hebben ook invloed op een groot deel van de INTERREG-projecten. Het Comité van Toezicht
INTERREG Deutschland-Nederland heeft daarom een aantal besluiten genomen om de gevolgen van de coronacrisis voor projecten zo
laag mogelijk te houden.

Hier vindt u alle belangrijke informatie en antwoorden op veel gestelde vragen over corona. Mocht u desondanks nog vragen hebben die
we nog niet hebben kunnen beantwoorden, neem dan gerust contact met ons op: https://www.deutschland-
nederland.eu/nl/service/contactpersonen.
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Slotbijeenkomst MiKRO

Het grensoverschrijdende INTERREG-project MiKRO is bijna afgerond en presenteert op 10 december de projectresultaten. Benieuwd naar
de oplossingen die voorkomen dat medicijnresten in beken, rivieren en kanalen terecht komen? En hoe afvalwater zo energiezuinig
mogelijk kan worden gezuiverd? Meldt u zich dan aan via communicatie@vechtstromen.nl met als onderwerp de naam van het
evenement. Kijk hier voor meer informatie over het …

Lees meer

Unplug & Go
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De toekomst rijdt elektrisch. In combinatie met het sharing-idee ontstaan tegenwoordig innovatieve eCar- & eBikeSharing-concepten, zoals
in de euregio rijn-maas-noord. De stad Venlo heeft zich als lead partner samen met de stad Roermond, Kreis Viersen en zijn
Wirtschaftsförderungsgesellschaft  en de stad Mönchengladbach met haar WFMG het doel gesteld om een grootschalig, flexibel en
elektromobiel bike- en carsharing programma op te …

Lees meer

Finalist Grenslandprijs 2020

Op 2 december 2020 wordt de Grenslandprijs uitgereikt! De prijs wordt toegekend aan een project dat zich in het bijzonder inzet voor
grensoverschrijdende samenwerking door het bevorderen van de relaties tussen de Nederlandse en Duitse samenleving en het actief
aanpakken van grensbelemmeringen. Ler(n)ende Euregio is met een veelzijdig Empowermentuitwisselingsprogramma een van de drie
finalisten van de Grenslandprijs 2020! Ler(n)ende Euregio …

Lees meer

Gemeente Dinkelland verbreedt fietspad langs Almelo-
Nordhornkanaal
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Een veilig fietspad waarop toeristen en inwoners wandelend of met de fiets de cultuurhistorische route langs het Almelo-Nordhornkanaal
kunnen beleven. Dat is het doel van het verbreden van 4,3 km fietspad langs het kanaal vanaf de Duitse grens tot aan de
Ootmarsumsestraat (achter Denekamp). “We hebben verschillende varianten voor het verbreden van dit fietspad onderzocht”, laat
wethouder Benno Brand weten. …

Lees meer
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Vacature Net(z)werk+
Voor de uitvoering van het kaderproject Net(z)werk+ wordt op een zo kort mogelijke termijn gezocht naar een fulltime projectmanager
(m/v/d), in eerste instantie voor de termijn tot uiterlijk september 2022. Meer informatie over de functie en de sollicitatie kunt u hier
vinden.

Artikelcampagne 30 jaar INTERREG
Dit jaar viert het Europese subsidieprogramma Interreg zijn 30ste verjaardag. INTERREG Deutschland-Nederland, viert dit jubileum ook en
heeft deze verjaardag gebruikt als een gelegenheid om u kennis te laten maken met enkele van onze INTERREG-projecten.

Daartoe hebben we partners van onze projecten geïnterviewd en de betekenis van Interreg voor de betreffende projecten centraal gesteld.
In een achtdelige reeks hebben we u de laatste weken kennis laten maken met onze projecten en de mensen achter de schermen. Elke
projectpresentatie had een ander thema om te laten zien dat Interreg meer is dan alleen een Europees subsidieprogramma.

Bekijk hier de artikelen in het kader van de 30 jaar Interreg-campagne.

INTERREG

PARTNERS

https://edr.eu/vacature-projectleider-netzwerk/
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/news-archiv-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64




Wilt u op de hoogte blijven van het INTERREG-programma
Duitsland-Nederland? Bezoek dan regelmatig onze website:

afmelden | abonnement beheren

Als u vragen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met ons op:
Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat

bij de Euregio Rijn-Waal
Emmericher Str. 24

47533 Kleve

tel: +49 (0)2821-793034
e-mail: info@deutschland-nederland.eu
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