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Beste lezers,

Nadat het weer de afgelopen weken erg wisselvallig is geweest, zou de zon - ook al is het maar weer van korte duur - zich de komende
dagen toch moeten laten zien met warmere temperaturen. Om de wachttijd wat te verkorten, hebben wij deze Interreg-nieuwsbrief voor u
samengesteld. Er is veel interessant nieuws vanuit het programmagebied waarover wij u graag willen informeren.

We wensen u veel leesplezier!
Uw 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
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https://www.deutschland-nederland.eu/nl/de-gemeenschapszin-bevorderen/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/ruimte-voor-water-natuur-en-recreatie-in-het-dinkeldal/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
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Voorbereidingen Interreg VI
De voorbereidingen voor de nieuwe Interreg VI-subsidieperiode (2021-2027) zijn in volle gang. De hiervoor opgerichte
Voorbereidingsgroep komt regelmatig bijeen om de inhoud en de voortgang van het nieuwe programma te bespreken. Inmiddels is er een
de nitief EFRO-budget bekend. In totaal zal de bijdrage vanuit het Europese Fonds voor regionale ontwikkeling voor het nieuwe Interreg VI-
programma Deutschland-Nederland ruim € 240 miljoen bedragen. Wij houden u hier op de hoogte van al het laatste nieuws over Interreg
VI.

Mocht u al interessante ideeën voor een grensoverschrijdend project hebben of wellicht al een projectenconcept op tafel hebben liggen,
raden wij u aan contact op te nemen met het regionale programmamanagement in uw regio. Zij beantwoorden graag uw vragen en
bespreken gezamenlijk deze ideeën met u. Laat uw creativiteit vooral de vrije loop!

Aantal projecten

183
Gemiddeld projectbudget

2.600.000
Partners

1.700
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People-to-people campagne

Hoe komen we tot een veilig en verenigd Europa? Hoe leven mensen uit culturen en met verschillende achtergronden succesvol samen?
Hoe ziet mijn leven eruit als ik er met andere ogen naar kijk? Waarom is in veel landen het nationalisme weer in opkomst?

Dat zijn grote vragen, waarop wij zeker geen makkelijk antwoord kunnen geven. Maar wat we wel kunnen doen, is simpelweg beginnen
met het samen beleven en uitproberen van een gemeenschappelijk Europa. En waar kun je dat beter doen dan in een grensregio die zich in
de 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog langzaam maar zeker ontwikkelt tot een regio met vele gemeenschappelijkheden op
het gebied van cultuur en economie?

Neem een kijkje op onze website en blader door de nieuwste artikelen van onze People to People-campagne "Kleine projecten met een
grote impact - De Euregio's bouwen aan Europa": https://www.deutschland-nederland.eu/nl/news-archiv-2/. Meer artikelen zullen ook in
de komende weken volgen!

CORONA-STOPLICHT

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/news-archiv-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari


De Euregio Rijn-Waal vierde op 4 mei 2021 haar 50ste verjaardag en heeft ter gelegenheid van dit jubileum van de rma ISIS IC GmbH uit
Wesel een Corona-stoplicht in bruikleen gekregen om te testen. Bescherming tegen besmetting via aerosolen en in het bijzonder tegen de
overdracht van COVID-virussen binnenshuis was reeds in de zomer van 2020 het bepalende thema. Wetenschappers …

Lees meer

Twee nieuwe Arbeidsmarkt Noord-bouwstenen goedgekeurd
Onlangs zijn twee nieuwe bouwstenen binnen het Interreg-project Arbeidsmarkt Noord goedgekeurd. Het gaat om de bouwstenen ‘DIA –
Digitalisierung, Innovation, Austausch’ en ‘SocialTransEnergy’. Het doel van DIA is om ondernemers in onze regio grensoverschrijdend met
elkaar in verbinding te brengen. SocialTransEnergy onderzoekt op welke manier een afname van de werkgelegenheid in de energiesector
op een sociale manier opgevangen kan worden. …

Lees meer

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/corona-stoplicht/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/twee-nieuwe-arbeidsmarkt-noord-bouwstenen-goedgekeurd/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari


Unplug&Go: Gebruiker in de spotlight

De grens tussen Nederland en Duitsland vervaagt snel. We ontmoeten elkaar steeds vaker op zakelijk gebied, bij het winkelen of op
cultureel vlak. Een mooie ontwikkeling, maar op het gebied van duurzaamheid valt er nog het een en ander te verbeteren. Hier bestaan
namelijk nog grenzen en barrières. Het Interreg-project SHAREuregio heeft het daarom tot zijn missie gemaakt duurzame initiatieven …

Lees meer

De gemeenschapszin bevorderen - studenten delen ervaringen
Begin 2020 vierden de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Weezer Wellenbrecher de goedkeuring van hun Interreg-project
“Samen maken wij het verschil”. De partners wilden in het kader van een zogenaamd Leerlab met de inwoners van Weeze op zoek gaan
naar initiatieven die de gemeenschap bevorderen door activiteiten te organiseren, waarbij mensen elkaar ontmoeten, inspireren en samen
actief …

Lees meer
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Tentoonstelling „(No) Time to Waste”
De expositie staat momenteel klaar in een grote etalage-opstelling in de glazen serre van het CIVON-Innovatiecentrum op het DRU-
Industriepark in Ulft. Ook in de avonduren wordt de serre verlicht, zodat gedurende de hele dag bezoekers welkom zijn om de
tentoonstelling te bezichtigen. Vanaf 19 april is het eveneens mogelijk om bijpassende video’s te bekijken van de kunstenaars en de
verhalen achter het kunstwerk. De tentoonstelling kan nog tot 6 juni bezichtigd worden. Lees hier meer.

Ruimte voor water, natuur en recreatie in het Dinkeldal

Aannemer NEGAM uit Oldenzaal is in opdracht van waterschap Vechtstromen gestart met de werkzaamheden van het project
herinrichting Dinkel Losser-Gronau. Vanaf de Duitse grens tot aan de Ellermansbrug in Losser krijgt de Dinkel haar natuurlijke karakter
terug. De afgelopen jaren heeft het waterschap, in overleg met omwonenden en samen met partners gewerkt aan het ontwerp. Nu is het
tijd om …

Lees meer

https://www.deutschland-nederland.eu/nl/no-time-to-waste/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-interreg-deutschland-nederland-februari
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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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