
Liebe Leserinnen und Leser, beste lezers,

Hoewel het nog winter is, heeft de euregio alweer het nodige geplant, zodat

er mooie nieuwe dingen kunnen groeien. De Service Grensoverschrijdende

Arbeid wordt sinds 1 februari duurzaam ge�nancierd en heeft daarmee

haar positie in de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling verworven.

Het Kleinprojectenfonds is goed van start gegaan. Op 1 maart worden er in

Niederkrüchten door Nederlandse en Duitse scholieren nieuwe bomen

geplant. Ook kreeg de euregio 30.000 euro Erasmus+ subsidie waaruit

nieuwe projecten kunnen ontspruiten. Kortom de lente is in aantocht!

Maike Hajjoubi 
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Service Grensoverschrijdende Arbeid nu duurzaam ge�nancierd

Om de gemeenschappelijke arbeids- en opleidingsmarkt voort te zetten en

duurzaam uit te breiden, hebben de Arbeitsagenturen Krefeld en

Mönchengladbach en het Jobcenter Kreis Viersen samen met het UWV

Noord- en Midden-Limburg, de euregio rijn-maas-noord en de

arbeidsmarktregio Noord-Limburg de samenwerkingsovereenkomst voor

de oprichting van de Service Grensoverschrijdende Arbeid (SGA), die

voorheen op projectbasis bestond, op 1 februari de�nitief en voor

onbepaalde tijd verlengd.

Bij de SGA worden Nederlandse en Duitse werkgevers en werkzoekenden

in een centraal contactpunt in Venlo, de One-Stop-Shop, door het Team

Grensarbeid gratis geadviseerd over de arbeidsmarkt in beide

landen. Naast arbeidsbemiddeling – en dat is het bijzondere van de SGA – is

ook informatie over belastingen en sociale zekerheid in het betre�ende

buurland en in grensoverschrijdende situaties een essentieel onderdeel

van de dienstverlening.

De werkzaamheden zijn daar in januari 2020 begonnen en zijn

sindsdien, ook tijdens de pandemie, met succes uitgevoerd. Het kantoor

bevindt zich op de begane grond van het UWV-gebouw in Venlo. De SGA

wordt onder andere ge�nancierd door de Europese Unie en vindt plaats in

het kader van EURES (Europese dienst voor de arbeidsvoorziening).

Het SGA-team in Venlo heeft alleen al in het laatste kwartaal van 2022 meer

dan 60 adviesgesprekken gevoerd en werkzoekenden duurzaam begeleid



op weg naar grensoverschrijdend werk. Nog eens 60 belangstellenden

werden geïnformeerd tijdens groepsevenementen. Daarnaast werden er

bedrijfsbezoeken georganiseerd en neemt het team regelmatig deel aan

evenementen.

Foto: Frank Edelho�

Eerste projecten in het kader van het Kleinprojectenfonds gestart: 20

april kick-o� bijeenkomst gepland, waarover meer in de volgende

nieuwsbrief!

Begin 2023 is het Kleinprojectenfonds van het Interreg VI A-programma van

start gegaan. In de eerste weken van het jaar zijn een tiental miniprojecten

goedgekeurd en zijn de eerste projecten al uitgevoerd. Verder worden ook

enkele kleine projecten voor een subsidie tot € 25.000,- in de Interreg-

commissievergadering op 2 maart in Nederweert ter besluitvorming

voorgesteld. De projectcoördinatoren van de euregio rijn-maas-noord zijn

heel blij zo goed te zijn gestart en hopen op vele interessante nieuwe

projecten. Hebt u ook een projectidee? Hieronder leest u de twee

subsidiemogelijkheden:

Miniprojecten vast bedrag van € 750,- subsidie

Dit betreft projecten van in de regel één dag met als inhoud een

grensoverschrijdende bijeenkomst, uitwisseling of evenement. U schrijft

een korte projectaanvraag en dient deze in bij de euregio. De aanvraag

wordt binnen enkele dagen beoordeeld. Door een eindverslag in te dienen

en het bewijs te leveren dat het project heeft plaatsgevonden (bijv. een foto

of een lijst van deelnemerslijst), is het project voltooid en krijgt u € 750,-

uitbetaald. U hoeft geen facturen of betalingsbewijzen in te dienen.

Zie: https://euregio-rmn.de/de/foerderungen/miniprojekte/

Kleine projecten tot € 25.000,- subsidie

U schrijft een korte projectaanvraag en dient deze in bij de euregio. Het

project wordt voorgelegd aan de Interreg-commissie. Daar wordt besloten

of het projectidee wordt goedgekeurd. Bij de indiening van de aanvraag

https://euregio-rmn.de/de/foerderungen/miniprojekte/
https://euregio-rmn.de/de/foerderungen/miniprojekte/


worden concrete, individuele mijlpalen en overeenkomstige kosten

vastgesteld, die tijdens de projectperiode moeten worden bereikt. Zodra

het eindverslag is ingediend en de relevante bewijzen zijn geleverd, wordt

een maximale EU-subsidie van € 25.000,- (max. 50% van de kosten)

uitbetaald voor de bereikte mijlpalen. U hoeft geen facturen en

betalingsbewijzen in te dienen. Zie: https://euregio-

rmn.de/de/foerdermoeglichkeiten-bis-25-000-e/

Bäume kennen keine Grenzen: neue Bäume in Niederkrüchten

Am 1. März feiern der Naturpark Schwalm-Nette und die Gemeinde

Roerdalen gemeinsam mit deutschen und niederländischen Schülerinnen

und Schüler den 27. Internationalen Baump�anztag und setzen neue

Bäume in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Die Katholische

Grundschule Niederkrüchten und die Basisschool de Berensprong aus

Herkenbosch machen mit. Die P�anz�äche ist in der Nähe des Windrads an

der Aachener Straße 10 in Niederkrüchten. Ab 10.00 Uhr beginnt die

P�anzaktion und vorher wird das Baumlied gesungen.

Mit Hilfe des zweisprachigen Baumbuchs bereiten die Lehrerinnen und

Lehrer ihre Klassen zurzeit auf den Internationalen „Tag des Baumes vor“.

Zuletzt 2019 wurden von 77 niederländischen und deutschen Kindern unter

dem Motto „Bäume kennen keine Grenzen“ in der Nähe von Brüggen

gemeinsam 1.200 Bäume gep�anzt.

Foto: Europabaum vor der euregio rhein-maas-nord (zie ook de foto

helemaal bovenaan).
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Europese programma's voor duurzame oplossingen

Nederland heeft duurzame oplossingen nodig. Niet alleen op het gebied

van energie, maar bijvoorbeeld ook in de circulaire economie en in de

gezondheidszorg. Duurzame oplossingen stonden dan ook centraal bij een

grote bijeenkomst over Europese Programma's in Utrecht, georganiseerd

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tijdens het event

werd benadrukt dat "Europa" echt werk maakt van de Green Deal. Elk van

de subsidieprogramma's Horizon Europe, CEF, LIFE en Interreg kent

duurzaamheid als prioriteit. Aan �nanciering dus geen gebrek de komende

jaren. Nu gaat het om het vinden van de juiste partners over de grens en

goede ideeën voor projecten.

Programmamanager Martijn Spaargaren (foto: midden) stelde het Interreg-

programma Deutschland-Nederland samen met collega's van de

programma's Vlaanderen-Nederland en Maas-Rijn voor in een

workshop. Nieuwe contacten zijn gelegd. Zowel de RVO als de Interreg-

Programmamanagements bij de Euregio's ondersteunen bedrijven en

organisaties bij het aanvragen van subsidie. Meer informatie over Interreg

op: https://deutschland-nederland.eu/kontakt/

https://deutschland-nederland.eu/kontakt/)


Projekt euregionale Bildung im Erasmus+ -Programm bewilligt

Wenn man in der Grenzregion aufwächst, ist die euregionale Kompetenz

eine Schlüsselkompetenz für den späteren Lebenslauf. Die euregio rhein-

maas-nord versteht sich zunehmend als Kompetenzzentrum für das Thema

euregionale Bildung. Gemeinsam mit dem Partner Gilde Opleidingen, einer

Berufsschule mit Ausbildungen im pädagogischen Bereich (Kita), werden in

dem Projekt euregionale Bildung zwei konkrete Aktivitäten durchgeführt:

Ausbau Webseite euregio onderwijs

Die euregio rhein-maas-nord hat von der Provinz Limburg 2022 die

Koordination und P�ege dieser Webseite übernommen.  Als solche kann sie

dann als Lehr- und Lernplattform im Sinne der euregionalen

kontinuierlichen Bildungskette (EKB) funktionieren. Der Gedanke der EKB

beinhaltet, dass es in der Grenzregion in allen Bildungsformen aufeinander

abgestimmte Angebote zur Orientierung auf das Nachbarland gibt.

Symposium euregionale Bildung

An einem jährlichen Tre�en zwischen allen Akteuren im Rahmen der

euregionalen Bildung in der deutsch-niederländischen Grenzregion sollen

Projektergebnisse, Best Practices und Herausforderungen miteinander und

mit allen Stakeholdern geteilt werden. Die Kita-Träger ViaNobis und MIK &

PIW Groep werden als besondere Stakeholder zum Symposium eingeladen,

um das Thema der vorschulischen Bildung in der gesamten Grenzregion

auf die Agenda zu setzen. Mehr erfahren? bildung@euregio-rmn.de

Foto: euregio-Präsident Frank Meyer und Geschäftsführerin Maike Hajjoubi
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freuen sich über die Erasmus+ Förderung von 30.000 Euro.

Seminar Duits-Nederlandse samenwerking zonder grenzen op 20 april

2023

U heeft een (beginnend) partnerschap met een Duitse gemeente in de

euregio, maar hoe ziet zo’n gemeente aan de andere kant van de grens er

eigenlijk van binnen uit? En waar moet u op letten wanneer u concreet wilt

samenwerken, bijvoorbeeld in een Interreg-project? De euregio rijn-maas-

noord biedt in het kader van de euregio-toolkit voor gemeenten op 20 april

2023 van 9.00 tot 17.00 uur in het oude stadhuis in Venlo een seminar aan

voor medewerkers van lidgemeenten die zich met Duits-Nederlandse

samenwerking bezighouden c.q. dat van plan zijn. Cultuurtrainer Dr. Ute

Schürings komt er speciaal voor uit Berlijn en ze spreekt beide talen

vloeiend. Er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij (max. 16 deelnemers). 

Deelname is gratis. Voor informatie over het programma en inschrijving

kunt u contact opnemen met Britta Herbort, e-mail britta.herbort@euregio-

rmn.de, tel. 02161-6985-518.

mailto:britta.herbort@euregio-rmn.de?subject=Seminar%2020%20april%20Venlo
https://euregio-rmn.de/


Konrad-Zuse-Ring 6

41179 Mönchengladbach

T     +49 (0) 2161 6985 511

E info@euregio-rmn.de

W www.euregio-rmn.de

Copyright © euregio rijn-maas-noord, euregio rhein-maas-nord, All rights reserved.

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de euregio rijn-maas-noord, als lid van de algemene

ledenvergadering of een van de commissies/projectpartners/scholen.

Sie erhalten diesen Newsletter als Mitglied der euregio rhein-maas-nord, als Mitglied der

Verbandsversammlung oder eines der Ausschüsse/Projektpartner/Schulen. 

Nächste Ausgabe: Ende März. Volgende nieuwsbrief: eind maart.

The GDPR, or General Data Protection Regulation, is a European privacy law that went into e�ect in

May 2018. It regulates how personal data of individuals in the EU can be collected, used, and

processed. Any time you can update your preferences if you want to change your email address

or unsubscribe from this list so that you will no longer receive this newsletter. Feel free to do so. 

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Not for profit · Konrad-Zuse-Ring 6 · Mönchengladbach 41179 · Germany

mailto:info@euregio-rmn.de
http://www.euregio-rmn.de/
https://www.facebook.com/euregiorheinmaasnord/
https://twitter.com/euregioRMN
https://nl.linkedin.com/company/euregio-rhein-maas-nord
https://www.instagram.com/euregiormn/
https://www.youtube.com/channel/UCQiqiiy81IVOSnWWS2qhXwQ
https://mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation/
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/profile?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=969f353233
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=969f353233&c=f5bee40a1c
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/about?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=1d1d481b58
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=1d1d481b58
https://euregio-rmn.us19.list-manage.com/profile?u=10243642b48c16ea7c49b2ad1&id=4c6d85ae7a&e=[UNIQID]&c=1d1d481b58
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=10243642b48c16ea7c49b2ad1&afl=1

