
 
 

 

Belangrijke informatie: Grensoverschrijdende 
samenwerking  

 
1) Uittreksel uit de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2006 aangaande 
Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid: 
Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 (2006/702/EG) 

 
Het uiteindelijke doel van de grensoverschrijdende samenwerking in Europa is het integreren van 

gebieden die door nationale grenzen worden gescheiden, maar worden geconfronteerd met 
gemeenschappelijke problemen die een gemeenschappelijke oplossing vereisen. Die problemen doen 

zich voor in alle grensgebieden van de EU en houden in het algemeen verband met de versnippering 

van de markten, het arbeidsaanbod, investeringspatronen, infrastructuur, belastinginkomsten, 
instellingen en diensten van algemeen belang. 

 
.... De grensoverschrijdende samenwerking moet worden toegespitst op het versterken van het 

concurrentievermogen van de grensgebieden. Bovendien moet ze bijdragen tot de economische en 

sociale integratie, met name wanneer er aan weerszijden van de grens grote economische verschillen 
bestaan. De maatregelen omvatten het bevorderen van de overdracht van kennis en deskundigheid, 

het ontwikkelen van grensoverschrijdende bedrijfsactiviteiten, het benutten van het potentieel inzake 
grensoverschrijdende voorzieningen voor onderwijs/opleiding en gezondheidszorg, het integreren van 

de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en het gezamenlijk beheer van het milieu en de gezamenlijke 
aanpak van gemeenschappelijke bedreigingen. Wanneer de basisvoorwaarden voor 

grensoverschrijdende samenwerking al bestaan, dient het cohesiebeleid te worden toegespitst op 

bijstand voor maatregelen die een toegevoegde waarde aan grensoverschrijdende activiteiten 
verlenen zoals versterking van het grensoverschrijdend concurrentievermogen door innovatie en 

onderzoek en ontwikkeling; de onderlinge aansluiting van immateriële netwerken (diensten) of 
materiële netwerken (vervoer) teneinde de grensoverschrijdende identiteit als kenmerk van het 

Europese burgerschap te versterken; het bevorderen van de grensoverschrijdende integratie van de 

arbeidsmarkt; grensoverschrijdend waterbeheer en bestrijding van overstromingen. 
 

 

2) Uittreksel uit de Verordening (EC) No 1080/2006  
 
Artikel 6  
 

In het kader van de doelstelling “Europese territoriale samenwerking” richt het EFRO zijn 
bijstandsverlening op de volgende prioriteiten: 

 

1. Ontwikkeling van grensoverschrijdende economische, sociale en ecologische activiteiten via 
gezamenlijke strategieën voor duurzame territoriale ontwikkeling, en met name door:  

 
(a) stimulering van het ondernemerschap, in het bijzonder van de ontwikkeling van het MKB, 

toerisme, cultuur, en grensoverschrijdende handel; 

(b) stimulering en verbetering van de gezamenlijke bescherming en het gezamenlijke beheer van 
natuurlijke en culturele hulpbronnen, evenals de preventie van natuurlijke en technologische 

risico's; 
(c)   ondersteuning van de banden tussen stedelijke gebieden en plattelandsgebieden;  

(d) vermindering van isolement via een betere toegang tot vervoers-, informatie- en 
communicatienetwerken en -diensten, en grensoverschrijdende systemen en voorzieningen op het 

gebied van water, afval en energie;  

 
 



 
 

 

(e) ontwikkeling van samenwerking, van capaciteiten en van het gezamenlijke gebruik van 
infrastructuur, in het bijzonder in de sectoren gezondheidszorg, cultuur, toerisme en onderwijs.  

 
Bovendien kan het EFRO bijdragen tot de bevordering van juridische en administratieve 

samenwerking, de integratie van grensoverschrijdende arbeidsmarkten, lokale 

werkgelegenheidsinitiatieven, gendergelijkheid en gelijke kansen, opleiding en sociale integratie, en 
tot het gezamenlijke gebruik van menselijk kapitaal en van O&O-faciliteiten.  
 
 
3) Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma: 
 
„De visie voor het programma is het ontwikkelen van het grensoverschrijdende samenwerkingsgebied 

door de barrièrewerking van de nationale grenzen te verminderen en partijen uit alle delen van de 

regio samen te brengen. Dit grensoverschrijdende gebied moet op Europese schaal in staat zijn een 

gecoördineerde rol te spelen bij het bereiken van de doelstellingen van de Lissabon en Göteburg 

strategieën‟.  

Grensoverschrijdende meerwaarde  

In het programma worden vraagstukken behandeld die op grensoverschrijdend niveau interventie 

behoeven. Grensoverschrijdende meerwaarde wordt gecreëerd wanneer door middel van het 
programma kansen kunnen worden gegrepen en voordelen behaald die bij een nationale aanpak 

alleen niet mogelijk zouden zijn.  

 
Uitgesloten zijn acties die met hetzelfde resultaat, onafhankelijk van elkaar aan beide zijden van de 

grens kunnen worden uitgevoerd. Er is ook sprake van grensoverschrijdende meerwaarde wanneer 

het programma bijdraagt aan minimalisering van door de grenzen veroorzaakte verstoringen onder de 

actoren. Dit geldt voor zowel landsgrenzen als maritieme grenzen. 

 

4)  Aandachtspunten 

 Projecten die in het 2 Zeeën Programma worden ingediend, moeten blijk geven van een echte 

zin voor grensoverschrijdende samenwerking. Dit moet aangetoond worden door een 
gezamenlijke ontwikkeling, uitvoering, personeelsinzet en financiering van het project. 

 
 Projecten moeten samen werken aan grensoverschrijdende activiteiten die rechtstreeks 

verband houden met de Prioriteiten en Doelstellingen zoals beschreven in het 2 Zeeën 

Operationeel Programma (Hoofdstukken 2,3,4). 

 

 Een grensoverschrijdend partnerschap op zich is niet voldoende: ook het idee achter het 

project en de activiteiten moeten grensoverschrijdend zijn. 

 Projecten moeten de samenhang en coherentie verzekeren tussen de begroting en de 
geplande activiteiten.   

 
 

5) Lessen uit de voorgaande oproepen voor projectvoorstellen 

 Laag gehalte aan grensoverschrijdende samenwerking – sommige projecten leken eerder op 

een verzameling van lokale „boodschappenlijstjes‟ zonder een overkoepelend kader van 

grensoverschrijdende samenwerking.  

 



 
 

 

 Gebrek aan focus: de grensoverschrijdende doelstellingen/activiteiten/strategieën/rol van de 

partners moeten duidelijk worden geformuleerd.  

 

 Additionaliteit: louter een vorig INTERREG project verderzetten is onvoldoende. Projecten 

dienen aan te tonen hoe ze een nieuw project aanleveren door verder te bouwen op vorige 

ervaringen. 

 Gedeelde kosten en compensatie van kosten: deze principes worden vaak verkeerd begrepen. 

Er kan voor het indienen van het project bijkomende uitleg en verduidelijking verkregen 
worden bij de facilitatoren en het GTS. 

 Duurzaamheid: het project moet aantonen hoe de projectresultaten zullen gehandhaafd 

worden na het einde van de EFRO financiering.  

 


