
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Model voor 

 

Stap 1 

Aanvraagformulier 
Definitieve versie van 16 januari 2023 

 

 

      

        

 

 

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld en ingediend via het elektronisch 

monitoringsysteem van het programma (JEMS).  Dit offline model is enkel ter informatie 

bedoeld. Na indiening maakt JEMS een uitdraai van de aanvraag zoals die gebruikt wordt 

voor beoordelingsdoeleinden.  
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Inleiding 

Interreg Maas-Rijn hanteert een aanpak in twee stappen voor de goedkeuring van projecten. Dit 

is het aanvraagformulier voor stap 1, bedoeld om het potentieel en de geschiktheid van een 

projectidee in het Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) samenwerkingsprogramma voor de periode 

2021-2027 te toetsen. De aanvraag voor stap 1 moet worden ingediend via het 

monitoringsysteem JEMS. Om de eerste geschiktheid van een projectidee scherp te krijgen, komt 

in het aanvraagformulier voor stap 1 een selectie van elementen uit het definitieve 

aanvraagformulier voor stap 2 aan bod. De in het aanvraagformulier voor stap 1 ingevulde 

informatie wordt overgenomen in het aanvraagformulier voor stap 2 en kan worden gewijzigd. 

Advies is om deel A.2 van dit formulier te schrijven nadat u de overige vragen hebt ingevuld. 

 

Nadat uw project deze eerste stap met succes heeft doorlopen, in de zin van een positief besluit 

van de stuurgroep, kunt u overgaan tot stap 2. Deze tweede stap omvat het voorbereiden van 

een volledig aanvraagformulier. 

 

A – Projectidentificatie 

 

A.1 – Projectidentificatie 

Projectnummer (automatisch gegenereerd in JEMS)  

Naam van de organisatie die optreedt als leadpartner  

Projecttitel  

Afkorting projecttitel (acroniem)  

Prioriteit Kies uit de keuzelijst 

Specifieke doelstelling Kies uit de keuzelijst 

Startdatum  

Einddatum  

 

A.2 – Projectsamenvatting 

Geef een kort overzicht van het project en beschrijf: 

 welk(e) grensoverschrijdend(e) probleem of uitdaging het project aanpakt. 

 de algemene doelstelling van het project. 

 waarom grensoverschrijdende samenwerking nodig is om het probleem of de uitdaging 

aan te pakken. 

 wat nieuw is in de aanpak. 

 welke verandering het project naar verwachting teweeg zal brengen ten opzichte van de 

huidige situatie (impact). 

 welke doelgroep baat heeft bij het project. 

 welke kans we missen als dit project niet wordt gesteund. 

 een overzicht van de belangrijkste activiteiten, deliverables en, indien van toepassing, 

investeringen die het project zal opleveren en wie daarvan zal profiteren. 

 raming van totale budget, alsmede een specifieke schatting in procenten van budget voor 

1) management en 2) communicatie. 

 

Max. 3.000 tekens (inclusief spaties) 



B – Projectpartners 

 

Overzicht partners (automatisch gegenereerd door JEMS na het invoeren van B.1, B.2, enz.) 

Nummer Naam organisatie Land Afkorting van de organisatie Rol van de partner 

1    leadpartner 

2    partner 

…    … 

 

 

 



B.1 – Leadpartner 

 

Partnernummer 1 

Rol van de partner leadpartner 

Naam van de organisatie  

Naam van de organisatie in het Engels  

Afkorting van de organisatie  

Departement / dienst / afdeling  

  

Adres van hoofdvestiging van de partner  

Land  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

Homepage  

  

Adres van het departement / de dienst / de 

afdeling (indien van toepassing) 

 

Land  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

  

Juridische informatie  

Type partner bv. instelling voor hoger onderwijs en 

onderzoek (keuzelijst) 

Juridische status publiek of privaat (keuzelijst) 

  

Contactinformatie  

Wettelijke vertegenwoordiger  

Contactpersoon  

E-mail contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  

  

Motivatie  

Welke thematische competenties en ervaringen 

van de organisatie zijn relevant voor deelname 

aan dit project? 

 

Max. 1.000 tekens 
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B.2 (etc) – Partner 

 

Partnernummer 2 

Rol van de partner partner 

Naam van de organisatie  

Naam van de organisatie in het Engels  

Afkorting van de organisatie  

Land  

Plaats van de eenheid/afdeling die de activiteiten 

uitvoert 

 

  

Juridische informatie  

Type partner bv. instelling voor hoger onderwijs en 

onderzoek (keuzelijst) 

Juridische status publiek of privaat (keuzelijst) 

  

Contactinformatie  

Contactpersoon  

E-mail contactpersoon  

  

Motivatie  

Welke thematische competenties en ervaringen 

van de organisatie zijn relevant voor deelname 

aan dit project? 

 

Max. 1.000 tekens 
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C – Projectbeschrijving 

 

C.1 – Algemene doelstelling van het project 

 

C 1.1 Welk grensoverschrijdend probleem of welke grensoverschrijdende uitdaging pakt 

het project aan? 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 1.2 Wat is de algemene doelstelling van het project? Welk doel wordt nagestreefd aan 

het einde van het project? 

 

De algemene doelstelling moet: 

 Realistisch en haalbaar zijn tegen het einde van het project, of kort daarna, 

 Meetbaar zijn / definieer duidelijke projectresultaten, 

 Aangeven wie het (de) projectresultaat(en) zal gebruiken en in welk gebied. 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 1.3 Aan welke grote maatschappelijke uitdaging zoals beschreven in het 

programmadocument draagt het project bij, en hoe?  

 

Grote maatschappelijke uitdaging 

(gedefinieerde lijst, kies uit de keuzelijst) 

Toelichting 

… Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

 

C.2 – Relevantie en context van het project 

 

C 2.1 Waarom is grensoverschrijdende samenwerking nodig om het probleem of 

uitdaging aan te pakken en de doelstellingen en resultaten van het project te bereiken? 

Als u partners van buiten het programmagebied betrekt of activiteiten uitvoert buiten 

het programmagebied, licht dit dan ook hier toe. 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 
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C 2.2 Welke doelgroep(en) heeft/hebben baat bij de output en resultaten van het 

project? 

 

Doelgroep (gedefinieerde lijst, kies uit de 

keuzelijst) 

Toelichting 

Lokale overheid Max. 250 tekens (inclusief spaties) 

Regionale overheid  

Nationale overheid  

Sectorale instantie  

Infrastructuur en (openbare) 

dienstverlener 

 

MKB/KMO  

Hoger onderwijsinstelling  

Belangengroeperingen, inclusief NGO’s  

…  

 

C 2.3 Wat is de verwachte impact van het project, in termen van de verandering die het 

teweeg zal brengen ten opzichte van de huidige situatie? Welke risico’s, voorwaarden of 

beperkingen ziet u die de impact van het project kunnen verminderen? Hoe gaat u 

daarmee om? 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

 

C.3 – Werkplan project 

 

Geef een overzicht van de verwachte basisstructuur van het werkplan van het project 

Nummer Werkpakket 

titel 

Uitleg Betrokken 

partners 

Deliverable(s) Inschatting 

budget 

1 …. Max. 500 tekens 

(inclusief spaties) 

…. Max. 250 

tekens 

(inclusief 

spaties) 

 

2 ….  ….   

3 ….  ….   

 

 

 


