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Interreg voor een gezond, 
veilig, schoon en 
welvarend Gelderland
De impact van EU-financiering 
op Gelderse organisaties die 
werk maken van een gezond, 
veilig, schoon en welvarend 
Gelderland

Interreg en een gezond, 
veilig, schoon en welvarend 
Gelderland

Met interreg wordt in projecten samengewerkt in 
Europese deelgebieden, bestaande uit regio’s uit 
een aantal landen. Ze stimuleren samenwerking 
tussen regio’s met subsidies om de onderlinge 
verschillen te verkleinen. Dichtbij: tussen 
Nederlandse partijen en hun Duitse buren, maar 
ook verder weg: binnen Europa. In het Interreg 
A programma Deutschland – Nederland (NL-
DE) wordt tevens specifiek geïnvesteerd in de 
versterking van de sociaal-culturele en territoriale 
cohesie in dit grensgebied. Inrichting van de 
openbare ruimte, veiligheid, de verdeling en 
behoud van welvaart maar ook het stimuleren 
van een schone en gezonde leefomgeving en 
het betrekken van de burgers daarbij, zijn 
belangrijke thema’s in Interreg. Hierbij wordt 
stevig ingezet op versterking van de kwaliteit van 
de leefomgeving. Gelderse organisaties zijn actief 
in projecten in diverse Interreg-programma’s. 
Zij haalden daarmee EU-financiering naar 
Gelderland én legden contacten met nieuwe 
samenwerkingspartners: in Gelderland, binnen 
Nederland en er buiten: in lidstaten van de EU.

Impact Interreg-projecten
Tussen 2014 en 2020 werkten 64 Gelderse 
organisaties in meer dan 20 door de EU gefinancierde 
Interreg-projecten aan een gezond, veilig, schoon en 
welvarend Gelderland. In deze factsheet presenteren 
we de impact die Interreg-projecten hebben op de 
verschillende thema’s uit deze provinciale ambitie.             

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

https://northsearegion.eu
https://www.nweurope.eu
https://www.interregeurope.eu
https://www.grensregio.eu
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/


Interreg voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland 2

Aantal projecten

EFRO voor ambitie ‘gezond, veilig, schoon en 
welvarend Gelderland’(in miljoen euro)

Wie doen er mee? 
Partners in aantallen en organisaties

€ 114,8 miljoen EFRO voor 
projecten die bijdragen aan de 
ambitie ‘gezond, veilig, schoon en 
welvarend’, waarvan 12,1 miljoen 
ging naar Gelderse partners.

9% van projecten kreeg 
cofinanciering vanuit Gelderland

Gelderse partners actief in projecten  
die bijdroegen aan ambitie ‘gezond, veilig, 
schoon en welvarend’

dat bijdraagt aan ‘Ambitie gezond, veilig, schoon en welvarend 
Gelderland.’  

NWE  >  € 0,2  EFRO 

NL-DE  >  € 11,9  EFRO

Gelderse partners naar  
organisatie type

MKB
38

Kennisinstellingen 
en onderwijs

5

Overig 
9

Waterschap 
1
Overheid 
8

Ontwikkelingsmaatschappij 
3

21  
totaal

NWE 
1

NL-DE
20

NWE 
1

NL-DE
63

64  
partners
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177 partners

64 
Gelderse partners

Partners en 
netwerken voor 
‘gezond, veilig,  
schoon en 
welvarend’ in 
Europa

470  

337
NL-DE

totaal
1.226

NL-DE

totaal

501
NL-DE

totaal

Aantal nieuwe banen gecreëerd door 
op ‘gezond, veilig, schoon en welvarend 
Gelderland’ gerichte projecten

De impact van projecten gericht op de ambitie ‘gezond, 
veilig, schoon en welvarend’ met Interreg-financiering in 
Gelderland
Hoeveelheid innovatieve producten 
en processen 

Aantal MKB-organisaties met  
Interreg-subsidie

Aantal MKB-organisaties dat 
samenwerkte met kennisinstellingen
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Digipro: hulp bij digitale transitie 
Digipro hielp Nederlandse en Duitse mkb’ers bij hun 
digitale transitie: één van de top 3 uitdagingen voor 
bedrijven in Nederland en Duitsland. Dankzij onder 
meer ondersteuning bij haalbaarheidsonderzoeken, 
workshops en coaching door ervaren ondernemers 
werkten ondernemers aan intelligente producten, 
productieprocessen en bedrijfsmodellen. Het project 
stimuleerde samenwerking en kennisuitwisseling 
over de grens, ondersteunde 360 ondernemingen en 
financierde 130 innovatieprojecten tussen 2017 en 
2021. 

Erwin Altena (projectmanager tech bij Oost NL): 
“Met een beetje extra steun en geld kon een 
prototype wél gebouwd worden of kon een nieuw 
idee écht van start gaan.” 

Harold Vulink (innovatiemakelaar Regio Achterhoek 
bij RCT Gelderland): “De opbrengst van Digipro was 
voor veel bedrijven verrassend groot. Interreg verlegt 
je horizon en verrijkt je netwerk: je krijgt niet alleen 
meer contacten, maar leert nieuwe mensen ook echt 
kennen. Dus bent u een mkb-er? Gewoon doen.” 

Wilt u weten hoe u kunt omgaan met cultuur-
verschillen als u samenwerkt met bedrijven of klanten 
in Duitsland? Of waarom mkb’ers ook later konden 
instappen? 

Lees het volledige interview

“Leren zonder grenzen”: 
meer kansen op de arbeidsmarkt 
Zowel in Nederland als in Duitsland is een groot tekort 
aan studenten en aan beide kanten van de grens is 
gebrek aan goed opgeleide beroepskrachten. Met 
dit project willen de Duitse en Nederlandse partners 
studenten van beroepsopleidingen aan beide kanten 
van de grens hun horizon laten verbreden. Leerlingen 
leren de taal, beroepscultuur en het onderwijssysteem 
van het buurland kennen, waardoor ze hun kansen 
en perspectief voor hun latere loopbaan verruimen. 
Zo draagt het project bij aan een arbeidsmarkt 
waarin het vanzelfsprekend is dat mensen na hun 
beroepsopleiding ook aan de andere kant van de 
grens aan het werk kunnen. 

In het project werden allerlei uitwisselingen 
georganiseerd; in totaal gingen 16.255 studenten en 
docenten de grens over. Sabine Preuss, projectleider 
“Leren zonder grenzen” bij het Graafschap College in 
Doetinchem: “De uitwisselingen geven vertrouwen: 
in zichzelf én in de buren.” Dankzij het project zien 
Gelderse partners wat er over de grens te halen is. 
“Door “Leren zonder grenzen” is het veel makkelijker 
om naar Duitsland te kijken voor contacten, voor 
inspiratie en om stageplekken voor leerlingen te 
regelen. Deze projecten dragen eraan bij dat de grens 
veel minder een obstakel vormt.”

Uniek voor Interreg Duitsland-Nederland: een 
werkpakket waarvan de inhoud vrij was. Wat hadden 
partners daaraan? En welke uitwisselingen waren er 
zoal? U leest er alles over in het volledige interview. 
De betrokkenen van Leren zonder grenzen helpen je 
graag op weg. Neem contact op via de website.

Lees het volledige interview

https://www.digipro-interreg.eu/nl
https://oostnl.nl/nl
https://www.rctgelderland.nl/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/project/leren-zonder-grenzen-2/
https://leren-zonder-grenzen.com/horizont/
https://graafschapcollege.nl/
https://leren-zonder-grenzen.com/horizont/
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021


Hoe gaat het verder?
Vanaf 2021 start een nieuwe, zesjarige ronde met 
Interreg-programma’s. Dit biedt Gelderse organisaties 
volop mogelijkheden om projectvoorstellen in te 
dienen en actief bij te dragen aan een gezond, 
veilig, schoon en welvarend Gelderland mét steun 
van de EU. Het creëren van een gezonde en veilige 
leefomgeving, zeker nu het veranderend klimaat en 
de vele functies dat steeds ingewikkelder maken, zijn 
onderwerpen die in diverse Interreg-programma’s 
ondersteund worden. Het afwegen van ruimtelijke 
belangen én het opleiden en inzetten van de bevolking 
bij onderzoek en gedragsverandering voor een schone 
en veiliger leefomgeving zijn onderwerpen die ook 
terugkomen in het beleid van de Europese Unie en de 
Green Deal. Zo komt er tussen 2021 en 2027 weer 
nieuwe subsidie beschikbaar voor nieuwe Gelderse 
initiatieven..

Meer weten? 
Hier vind je 3 interactieve dashboards over Interreg in 
de periode 2014 - 2020

Bekijk ook de impact van Interreg op de andere 
beleidsambities van Gelderland: 
 · Duurzaamheid
 · Natuur & Cultuur
 · Economie en Mobiliteit
Of lees de hele brochure.

Meedoen met de nieuwe Interreg-programma’s? 
Bekijk uw mogelijkheden hier:
 · Interreg Deutschland-Nederland (NL-DE)
 · Interreg Noord West Europa (NWE)
 · Interreg North Sea Region (NSR)
 · Interreg Europe

Colofon
Deze factsheet is gemaakt door Reeleaf in opdracht van provincie Gelderland. 
Er is gebruik gemaakt van openbare gegevens uit Keep.eu, directe gegevens van 
de Interreg programmasecretariaten en informatie van de provincie Gelderland. 
Ondanks dat de gegevens met de grootst mogelijke zorg tot stand zijn gekomen, 
kunnen aan gegevens in deze publicatie geen rechten worden ontleend.

© Provincie Gelderland, oktober 2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYjgxNDU3ZTgtMGMyMC00NzFjLWJiZTItZjQ5NGQ1OTYxMjZlIiwidCI6IjQzZGQxN2ViLTgwMmYtNGI1ZS04NDhkLWU1MDUyYjdkMjg5NSIsImMiOjh9
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
http://www.gelderland.nl/interreg2014-2021
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/interreg-na-2020/
https://www.nweurope.eu/future-nwe-programme/
https://northsearegion.eu/
https://www.interregeurope.eu/
https://www.reeleaf.nl/
https://keep.eu/
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