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Beste lezers,

Het jaar 2020 is bijna afgelopen. Het was een heel bijzonder en bewogen jaar. Zowel aan Duitse als ook aan Nederlandse zijde zal het
dagelijks leven vanaf deze week weer iets veranderen en zullen enkele nieuwe coronamaatregelen van kracht worden.

Ondanks alles wordt de grensoverschrijdende samenwerking binnen het INTERREG-programma Deutschland-Nederland voortgezet. Juist
in tijden als deze is het belangrijker dan ooit om samen te werken en elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen. Met deze kersteditie van de
nieuwsbrief houden we u graag op de hoogte van nieuws en actuele ontwikkelingen rondom het programma, de projecten en corona.

Wij wensen u en uw dierbaren prettige kerstdagen en een gelukkig 2021. Blijf optimistisch en gezond!

Het team van INTERREG Deutschland-Nederland

https://www.linkedin.com/company/10921490/
https://twitter.com/InterregD_NL
https://www.facebook.com/InterregDNL/
https://www.youtube.com/channel/UCZoK78PIegXm07HRATAGP7g
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/eerste-grenslandprijs-voor-euregionaal-project-voor-buurtaalonderwijs/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/online-slotbijeenkomst/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/saber-print/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/nominatie-oranjefietsroute/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
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http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.fryslan.frl/
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http://www.gelderland.nl/
http://www.brabant.nl/
http://www.limburg.nl/
http://www.edr.eu/
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http://www.euregio.org/
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Stand van zaken INTERREG V & voorbereiding Interreg VI
In de huidige INTERREG V-subsidieperiode is inmiddels 99,9% van de middelen uit prioriteit 1 en 2 ingezet. In totaal zijn meer dan 180
projecten ondersteund, waarvan er al 44 zijn afgerond.

Heeft u een interessant idee voor een grensoverschrijdend project, dan kunt u zich graag melden mee bij een van de regionale
programmamanagements bij u in de buurt. Ook voor de nieuwe Interreg VI-subsidieperiode bestaat de mogelijkheid om projectideeën te
bespreken. De voorbereidingen voor Interreg VI zijn in volle gang. Zodra er meer bekend is, vindt u hier meer informatie over de
ontwikkelingen en de officiële start van het nieuwe programma.

Aantal projecten

180
Gemiddeld projectbudget

2.600.000
Partners

1.700

Eerste Grenslandprijs voor Interreg-project voor
buurtaalonderwijs

De eerste Grenslandprijs is gewonnen door Spreek je buurtaal. De prijs werd uitgereikt tijdens een digitale versie van de
Grenslandconferentie. Drie genomineerden zaten met spanning in een livestream te wachten op de ontknoping. De jury koos uiteindelijk
voor Spreek je buurtaal, het Interreg-project dat buurtaalonderwijs in de Euregio bevordert. Dit jaar was de premiere voor de
Grenslandprijs. Een prijs waar …

Lees meer

Online slotbijeenkomst

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/service/505-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
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Na vier jaar Cross Border Talent worden de successen van het project samengevat. Meld u nu aan voor de digitale slotbijeenkomst. Meer
informatie: Website Cross Border Talent

Lees meer

Nieuw goedgekeurd project: Beroerte zonder grenzen
In het grensgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan aan weerszijde van de grens goede medische voorzieningen met verschillende
prioriteiten. Aan de Duitse kant zijn er gespecialiseerde en universitaire ziekenhuizen binnen een afstand van 70-100 km. Aan Nederlandse
zijde, ongeveer 20 km vanaf Kleve, ligt het Radboudumc. Om patiënten dicht bij huis en snel te kunnen behandelen, bestaan er
samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en verzekeraars aan weerszijden van de grens. Bepaalde ernstige ziekten, zoals beroertes,
vereisen een intensievere samenwerking en afstemming, vooral met betrekking tot de bijbehorende behandelingsprocedures en de
afhandeling binnen de verschillende gezondheidsstelsels.

In het geval van een acute beroerte telt elke minuut om ernstige gevolgschade te voorkomen. De eerste speci caties over mogelijke
oplossingen voor patiënten met een beroerte, bijv. bij overplaatsing, ziekenvervoer, verwijzingsdocumenten en retourtransfer, zijn
opgesteld. Vanuit medisch oogpunt is de gecoördineerde beeldoverdracht tussen de klinieken essentieel om de voorgaande oplossingen
op de lange termijn te behouden en een korte termijn voor de eventueel noodzakelijke verwijdering van bloedstolsels in het geval van de
speciale behandeling te realiseren. Het project onderzoekt daarom in hoeverre dit voornemen kan worden uitgevoerd.

Deze activiteit binnen een Interreg-kaderproject wordt uitgevoerd door het LVR Klinik Bedburg-Hau, het Radboud UMC uit Nijmegen, het
CZ uit Sittard en de AOK Rheinland uit Düsseldorf.

SABER print

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/online-slotbijeenkomst/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64


In de toekomst zullen bedrijven meer en meer in staat zijn om online te controleren of alles binnen het productieproces soepel verloopt,
bijvoorbeeld door het plakken van slimme sensorstickers op machines. Onderzoekers ontwikkelen slimme sensorstickers binnen het
project “Smart (Bio)-sensors for the process industry“, kortweg "Saber Print". Ze kunnen worden uitgerust met verschillende sensoren en
maken het mogelijk om productieprocessen …

Lees meer

Nominatie Oranjefietsroute
Oranjefietsroute Apeldoorn-Moers genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2021. De vorig jaar in ’s-Heerenberg geopende
Oranjefietsroute is genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2021! Samen met 3 andere routes maakt de Oranjefietsroute kans op de
felbegeerde trofee die tijdens de Fiets en Wandelbeurs op 19 februari wordt uitgereikt. De Oranjefietsroute volgt van Apeldoorn, ’s-
Heerenberg, Kleve tot Moers de sporen die …

Lees meer

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/saber-print/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=herfst-nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland_64
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SHAREuregio Unplug&Go - gebruiker in de spotlight
Unplug&Go is een initiatief van vier gemeenten in Noord-Limburg en Noordrijn-Westfalen. Het doel is om duurzame mobiliteit in de regio te
bevorderen. Daarom worden aan weerszijden van de grens 40 elektrische auto's ter beschikking gesteld voor ondernemers. Buiten werktijd
kunnen deze auto's ook door particulieren worden gebruikt.

Benieuwd wat gebruikers vinden van SHAREuregio Unplug&Go? Caprice Mathar van de Stadt Mönchengladbach vertelt er hier meer over
als eerste “gebruiker in de spotlight”.

NOORD360 - Nieuws zonder grenzen
Wilt u op de hoogte blijven van actuele gebeurtenissen in Duitsland en Nederland? NOORD360 is een grensoverschrijdend nieuwsportaal
voor de Eems Dollard Regio en doet regelmatig verslag over actuele ontwikkelingen, coronamaatregelen, ongevallen en gebeurtenissen in
de omgeving. Neem ook eens een kijkje op: noord360 | News ohne Grenzen.

De Interreg-projecten GrensInfoPunten eindigen op 31-12-2020. Het werk van de GrensInfoPunten (GIP) zal echter ook in de toekomst
worden voortgezet. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de nanciële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de deelstaat Nordrhein-Westfalen, het Ministerie für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung
van de deelstaat Niedersachsen en de respectievelijke Nederlandse grensprovincies. De GrensInfoPunten bieden een breed scala aan
gratis adviesdiensten voor burgers die over de grens (willen) werken, studeren of wonen. Ook vragen over pensioen, belastingen en sociale
stelsels in het buurland alsmede coronaregels kunnen worden gesteld. Blijf op de hoogte en ontdek interessant nieuws over wonen en
werken in het buurland of stel uw vraag:

Advies over wonen en werken in het buurland - GrensInfoPunten

https://shareuregio.eu/gebruiker-in-de-spotlight-stadt-monchengladbach/
https://www.noord360.eu/?lang=nl
https://grenzinfo.eu/nl/start-2/




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

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
mailto:info@deutschland-nederland.eu
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