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OPROEP 

TIMING Een derde oproep of ‘call’ voor aanmeldingen voor Interreg V Vlaanderen-Nederland zal zeer 
waarschijnlijk in het najaar van 2016 worden gelanceerd (voorzien wordt om hierover een besluit te 
nemen in het Comité van Toezicht van 14 september). 

BUDGET Op dit moment is nog niet bekend welk budget in totaal of per thematische doelstelling wordt 
voorzien. 

PRIORITEITEN Er is nog niet beslist of de oproep zich al dan niet zal richten op alle domeinen en doelstellingen uit 
het Samenwerkingsprogramma. 

MEER INFO 

PROGRAMMA Alle info over het Vlaanderen-Nederland programma vind je op www.grensregio.eu  
NIEUWS Hou zeker ook de nieuwsbrief in het oog voor nadere details omtrent onze volgende oproep! 

Inschrijven hiervoor kan via de website. 
PARTNERSEARCH Ben je als project op zoek naar potentiële partners of vice versa? Stuur een mail naar 

info@grensregio.eu en jouw zoekertje wordt online geplaatst. 
CONTACT 

Jorre Van Damme 

Nationaal Contactpunt Interreg Vlaanderen-Nederland bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, en projectadviseur 

op het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland 

e-mail :  jorre.vandamme@vlaio.be of jorre.vandamme@grensregio.eu 

Tel 02 553 37 70 / Gsm 0492 34 40 58 

of: contacteer een projectadviseur namens één van de vijf Vlaamse provincies. Hun contactgegevens vindt u hier: 

http://www.grensregio.eu/over-interreg/organisatie . 

 

 

OPROEP 

TIMING De tweede oproep of ‘call’ voor projectconcepten loopt momenteel nog tot 1 september 2016. 
BUDGET Er is geen budgetbeperking voorzien.  
PRIORITEITEN  Alle thematische prioriteiten van het programma staan nog open.   

MEER INFO 

PROGRAMMA Alle info vind je over het Interreg programma France-Wallonie-Vlaanderen vind je op de 
programmawebsite.  

NIEUWS Via de website kunt u zich op de nieuwsbrief van het programma abonneren.  
PARTNERSEARCH Hulp nodig bij het zoeken naar partners? Wenst u een projectidee af te toetsen? Mailt u dan naar 

interreg.nf@west-vlaanderen.be.  
CONTACT 

Matthias Verhegge 

Nationaal Contactpunt Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen, en 

Interregsecretaris binnen het Vlaamse technische team van het programma.  

e-mail :  matthias.verhegge@vlaio.be   

Tel 02 553 37 16 / Gsm 0496 57 99 69 

of: contacteer de Interregsecretarissen van het Vlaamse technische team via interreg.nf@west-vlaanderen.be.  
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OPROEP 

TIMING De derde oproep voor projectconcepten zal in september 2016 openen en sluit in november 2016. 
BUDGET Er is geen budgetaire beperking voorzien voor de 3e projectoproep. 
PRIORITEITEN Alle thematische prioriteiten van het programma staan nog open.  

MEER INFO 

PROGRAMMA Alle info m.b.t. het Interreg programma vindt u op de programmawebsite. 
NIEUWS Op 2 en 3 juni organiseert het Interreg programma een nieuwe aanwezigheid een cooperation fair in 

Sandown Park (UK). U kunt er uw toekomstige partnerschap samenstellen of uw projectidee toetsen: 
Schrijf u nu in op de website van dit event! 

PARTNERSEARCH Op zoek naar hulp bij het zoeken naar projectpartners of het uitwerken van een projectidee? U kunt 
een blijk van interesse of een korte ruwe schets van uw idee posten op in de cooperation corner van 
de programmawebsite. Uiteraard kan u ook altijd ook het netwerk van territoriale facilitatoren 
rechtstreeks aanspreken via deze link. 

CONTACT 

Matthias Verhegge 

Nationaal Contactpunt Interreg 2 Zeeën bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen  

e-mail :  m.verhegge@interreg2seas.eu  

Tel 02 553 37 16 / Gsm 0496 57 99 69 

 

 

 

OPROEP 

TIMING De vierde oproep voor projectconcepten zal in september 2016 openen en sluit op 18 november 
2016. 

BUDGET Er is geen budgettaire beperking voorzien voor de 4e projectoproep. 
PRIORITEITEN Alle thematische prioriteiten van het programma staan nog open. 

MEER INFO 

PROGRAMMA Alle info m.b.t. het Interreg programma vindt u op de programmawebsite. 
NIEUWS Het NWE Programma plant een Project Idea Laboratory in de eerste week van Oktober 2016 in 

Dublin ter voorbereiding van de vierde projectoproep.  
PARTNERSEARCH Op de website van het NWE programma heeft u de mogelijkheid om uw projectidee te posten om op 

die manier op zoek te gaan naar projectpartners: http://www.nweurope.eu/projects/submit-an-
idea/. Ook het netwerk van Nationale Contactpunten kan u hier bij helpen. 

CONTACT 

Carolien Ruebens 

Nationaal Contactpunt Interreg Noordwest-Europa bij Agentschap Innoveren en Ondernemen  

e-mail :  carolien.ruebens@vlaio.be  

Tel 02 553 37 29 
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OPROEP 

TIMING De derde projectoproep wordt enkel opengesteld voor de Full Applications van de goedgekeurde 
Expressions of Interest uit de vorige projectoproepen. De vierde projectoproep – en bijgevolg de 
eerstvolgende open projectoproep voor Expressions of Interest – zal pas worden opengesteld in de 
zomer van 2017. 

BUDGET Er is momenteel geen budgettaire beperking voorzien voor de 4e projectoproep. 
PRIORITEITEN Alle thematische prioriteiten van het programma staan voorlopig nog open. 

MEER INFO 

PROGRAMMA Alle info m.b.t. het Interreg programma vindt u op de programmawebsite. 
NIEUWS Op 15 en 16 Juni organiseert het Noordzee Regio Programma haar jaarlijkse conferentie in Hotel 

legoland in Billund (Denemarken). Dit event is een uitstekende gelegenheid om in contact te komen 
met nieuwe projectpartners en een inspiratiebron voor nieuwe projectideeën. Inschrijven kan nog 
steeds via de programmawebsite: http://www.northsearegion.eu/north-sea-
conference/registration/.  

PARTNERSEARCH Op de website van het NWE programma heeft u de mogelijkheid om uw projectidee te posten om op 
die manier op zoek te gaan naar projectpartners: http://www.northsearegion.eu/project-
information/project-life-cycle/project-ideas/. Ook het netwerk van Nationale Contactpunten kan u 
hier bij helpen. 

CONTACT 

Carolien Ruebens 

Nationaal Contactpunt Interreg Noordzee Regio bij Agentschap Innoveren en Ondernemen  

e-mail :  carolien.ruebens@vlaio.be  

Tel 02 553 37 29 
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