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DE GRENSOVERSCHRIJDENDE, REGIONALE SAMENWERKING BINNEN DE EUREGIO RIJN-

MAAS-NOORD VINDT STEUN BIJ DE EUROPESE UNIE 

Heythuysen /euregio rijn-maas-noord (ots): De zomer is warm en tropisch gestart en ook op het gebied 
van samenwerking begint het jaargetijde voor enige “People-to-People”-projecten goed. Op 26 juni 
werden tijdens de vergadering van de INTERREG-commissie aan in totaal vier projecten steun 
toegekend. De financiële ondersteuning uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling bedraagt €  
 69.419, - en wordt over de verschillende projecten verdeeld. 

VRIJE TIJD IN DE NATUUR 

De natuur laat zich momenteel van haar mooiste kant zien. Dit is ook de reden waarom het project 

“Euregionale rozen en kwekers” in de komende maanden plaats gaat vinden. De Natur- und Heimatverein 

Lüllingen uit Geldern pakt zich met de stichting Rozenhof uit Lottum samen om de markt aan de andere 

kant van de grens beter te leren kennen. De grensregio is het centrum van de West-Europese 

tuinrozenkweek en wil haar positie door middel van verschillende activiteiten. Zo wordt de rozentuin 

aangepast, kennis tweetalig gedeeld en verspreid, worden workshops georganiseerd en worden zowel 

BeNeLux- als mede de Duitse ADR-keurmerken gehanteerd. Een bezoek aan de rozentuin in Lottum is 

dus steeds meer de moeite waard!  

 

DUURZAAM INNOVEREN 
Naar aanleiding van de BinckBank Tour (in het kader van de UCI World Tour) vindt op vrijdagochtend 16 
augustus een duurzaamheidssymposium plaats. Binnen de categorieën ‘materialen’,’leefstijl/gezondheid’ 
en ‘energie’ wordt de “Euregio Duurzaamheid Award” aan goede, toepasbare innovaties uitgereikt om zo 
de uitwisseling van kennis tussen de Nederlandse en Duitse zijde van de regio in gang te zetten. Daarnaast 
brengen de partners, waaronder de gemeente Venray, provincie Limburg en 
Buyeccoprint/Schwanenpower te Erkelenz een tweetalige brochure uit waarin alle innovatieve nominaties 
worden toegelicht.  
 

DUURZAAM CONTACT 

De euregio rijn-maas-noord ondersteunt in het kader van het INTERREG-programma niet enkel 

innovatieve projecten, maar hecht ook veel waarde aan het burgerlijke contact aan weerszijde van de 

grens. De Witte Stein B.V. uit Reuver, Kames uit Brüggen en Allkraft Ölmühle uit Niederkrüchten willen 

door middel van de ‘Euregionale Krant’ deze samenwerking stimuleren. Verenigingen en instituties worden 

hiermee geïnformeerd en de kans geboden het netwerk te vergroten en langdurige contacten te knopen.  
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BUSINESS OVER DE GRENS HEEN 

Fontys International Business School te Venlo vormt samen met de WFG Kreis Viersen en Ondernemend 

Venlo een samenwerking, die zich richt op de ondersteuning van ondernemers in de grensregio bij het 

ontdekken van de nieuwe markt aan de andere kant van de grens. De “Internationaliseringsscan” bestaat 

onder andere uit een bedrijfsanalyse en een passend actiepakket. Hierbij is het doel om in het eerste jaar 

20 Nederlandse en 20 Duitse bedrijven door middel van deze scan een steuntje in de rug te geven bij de 

eerste stappen binnen de nieuwe markt.   

HET INTERREG VA KADERPROJECT „PEOPLE-TO-PEOPLE“ 

Alle bovengenoemde initiatieven stimuleren de Duits-Nederlandse samenwerking. Vandaar dat zij 

onderdeel zijn van het Europese INTERREG-project „People-to-People“ van de euregio rijn-maas-noord. 

Op deze manier kunnen grensoverschrijdende ideeën op een snelle en gemakkelijke manier 

gesubsidieerd worden en komt de EFRO-subsidie van de EU direct bij de burgers terecht. In totaal kan er 

tot het jaar 2022 een beroep gedaan worden op € 1,8 miljoen uit het fonds als aanmoediging voor 

samenwerking tussen burgers uit onze euregio. 

SUBSIDIES KUNNEN HET GEHELE JAAR DOOR AANGEVRAAGD WORDEN 

De Europese subsidiemiddelen die als doel hebben de grensoverschrijdende samenwerking in Noord- en 

Midden-Limburg en aan de Niederrhein te bevorderen, kunnen continu voor de ondersteuning van 

grensoverschrijdende projecten bij de euregio rijn-maas-noord te Mönchengladbach (DE) worden 

aangevraagd. Hier kunnen alle geïnteresseerden zich tevens laten informeren over de 

subsidiemogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. 
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