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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 2, bedoeld om de geschiktheid van een project in het 

samenwerkingsprogramma Interreg Maas-Rijn (NL-BE-DE) voor de periode 2021-2027 in detail te 

toetsen. De aanvraag voor stap 2 moet worden ingediend via het monitoringsysteem JEMS. De in 

het aanvraagformulier voor stap 1 ingevoerde informatie wordt overgenomen in het 

aanvraagformulier voor stap 2 en kan worden gewijzigd. Aanbevolen wordt om deel A.2 van dit 

formulier te schrijven nadat u de overige vragen hebt ingevuld. 

 

A – Projectidentificatie 

 

A.1 – Projectidentificatie 

Projectnummer (automatisch gegenereerd in JEMS)  

Naam van de organisatie die optreedt als 

leadpartner 

 

Naam van de organisatie die optreedt als 

leadpartner in het Engels 

 

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. 

 hoe dit zich verhoudt tot het samenwerkingsprogramma; 

o bijdrage aan welke grote maatschappelijke uitdaging? 

o aansluiting bij welke specifieke doelstelling? 

 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. 

 

Max. 3.500 tekens (inclusief spaties) 
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A.3 – Budgetoverzicht project (automatisch gegenereerd door JEMS na het invoeren van het 

volledige werkplan van het project) 

Financiering programma Bijdrage Totaal 

Financierings-

bron 

Steunbedrag 

(A) 

Cofinancierings-

percentage (%) 

Automatische 

publieke 

bijdrage (B) 

Overige 

publieke 

bijdrage (C) 

Totale 

publieke 

bijdrage 

(B + C = D) 

Private 

bijdrage (E) 

Totale 

cofinancierings-

bijdrage 

(D + E = F) 

A + F = G 

EFRO         

Totale 

bijdrage uit 

EU-fondsen 

        

Totaal         

 

A.4 – Overzicht van projectoutputs en -resultaten (automatisch gegenereerd door JEMS na het 

invoeren van het volledige werkplan van het project) 

Output-

indicator 

programma 

Meeteenheid Output 

Doelwaarde 

output- 

indicator 

Resultaat- 

indicator 

programma 

Meeteenheid Resultaat 
Uitgangs-

waarde 

Doelwaarde 

resultaat- 

indicator 

…. .… …. …. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. …. .… …. …. …. 
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B – Projectpartners 

 

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

Nummer Status Naam organisatie Land 
Afkorting van de 

organisatie 

Rol van de 

partner 

Budget aan subsidiabele 

kosten van partner 

1 Actief    leadpartner  

2     partner  

…     …  
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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 2-code  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

Homepage  

  

Adres van het departement / de dienst / de 

afdeling (indien van toepassing) 

 

Land  

NUTS 2-code  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

  

Juridische informatie  

Type partner bv. instelling voor hoger onderwijs en 

onderzoek (keuzelijst) 

Subtype partner Micro-onderneming 

Kleine onderneming 

Middelgrote onderneming 

Grote onderneming (keuzelijst) 

Juridische status publiek of privaat (keuzelijst) 

Statistische classificatie van economische activiteiten 

(NACE code) 

Keuzelijst 

Kan uw organisatie voor de activiteiten in het kader 

van het project de BTW verrekenen of compenseren 

op grond van nationale wetgeving? 

Ja 

Nee 

Gedeeltelijk (keuzelijst) 

BTW nummer (alleen bij ‘Ja’ of ‘Gedeeltelijk’ op de 

vorige vraag) 

 

  

Contactinformatie  

Wettelijke vertegenwoordiger  

Contactpersoon  

E-mail contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon  
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Motivatie  

Welke thematische competenties en ervaringen van 

de organisatie zijn relevant voor deelname aan dit 

project? 

 

Max. 1.000 tekens 

 

Wat is de rol (bijdrage en activiteiten) van uw 

organisatie in het project? 

 

Max. 1.000 tekens 

 

Indien van toepassing, beschrijf de ervaring van uw 

organisatie op het vlak van deelname in en/of het 

managen van (andere) met EU-middelen 

gecofinancierde projecten of andere internationale 

projecten 

 

Max. 1.000 tekens 

 

Alleen van toepassing indien uw organisatie gevestigd 

is buiten het programmagebied: Wat is de motivatie 

om leadpartner te zijn in dit project, hoewel uw 

organisatie gevestigd is buiten het 

programmagebied? 

 

Max. 1.000 tekens 

 

  

Cofinanciering  

Bron Bedrag Percentage 

EFRO  % 

Eigen bijdrage partner  % 

Overige cofinanciering (specificeer)  % 

  

Zelfcontrole op de criteria voor staatssteun  

Criterium 1: Is de partner betrokken in economische 

activiteiten als onderdeel van het project? 

 

1.1 Gaat de aanvrager activiteiten uitvoeren en/of 

goederen/diensten aanbieden waarvoor een markt 

bestaat? 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 

Criterium 2: Krijgt de partner een onrechtmatig 

voordeel in het kader van het project? 

 

2.1 Is de aanvrager van plan de economische 

activiteiten zelf uit te voeren, d.w.z. geen externe 

dienstverlener te selecteren via een openbare 

aanbestedingsprocedure? 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 

2.2 Zal de aanvrager, elke andere marktdeelnemer 

die niet als projectpartner bij het project betrokken is, 

of de doelgroep voordelen uit zijn economische 

activiteiten in het kader van het project halen die zij 

bij de normale economische bedrijfsvoering (verkeer) 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 
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niet ontvangen (d.w.z. die zij niet ontvangen zonder 

de via het project toegekende financiering)? 

Resultaat van de zelfcontrole op de criteria voor 

staatsssteun 

Geen risico op staatssteun, of wel 

risico op staatssteun 

Activiteiten die staatssteunrelevant zijn  

AGVV oplossing / ‘de-minimis’ oplossing  

 

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  

Departement / dienst / afdeling  

  

Adres van hoofdvestiging van de partner  

Land  

NUTS 2-code  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

Homepage  

  

Adres van het departement / de dienst / de afdeling 

(indien van toepassing) 

 

Land  

NUTS 2-code  

NUTS 3-code  

Straat en huisnummer  

Postcode  

Stad  

  

Juridische informatie  

Type partner bv. instelling voor hoger onderwijs en 

onderzoek (keuzelijst) 

Subtype partner Micro-onderneming 

Kleine onderneming 

Middelgrote onderneming 

Grote onderneming (keuzelijst) 

Juridische status publiek of privaat (keuzelijst) 

Statistische classificatie van economische activiteiten 

(NACE code) 

Keuzelijst 

Kan uw organisatie voor de activiteiten in het kader van 

het project de BTW verrekenen of compenseren op 

grond van nationale wetgeving? 

Ja 

Nee 

Gedeeltelijk (keuzelijst) 
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BTW nummer (alleen bij ‘Ja’ of ‘Gedeeltelijk’ op de vorige 

vraag) 

 

  

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 

 

Wat is de rol (bijdrage en activiteiten) van uw organisatie 

in het project? 

 

Max. 1.000 tekens 

 

Indien van toepassing, beschrijf de ervaring van uw 

organisatie op het vlak van deelname in en/of het 

managen van (andere) met EU-middelen gecofinancierde 

projecten of andere internationale projecten 

 

Max. 1.000 tekens 

 

Alleen van toepassing indien uw organisatie gevestigd is 

buiten het programmagebied; Wat is de motivatie om 

partner te zijn in dit project, hoewel uw organisatie 

gevestigd is buiten het programmagebied? 

 

Max. 1.000 tekens 

 

  

Cofinanciering  

Bron Bedrag Bedrag 

EFRO   

Eigen bijdrage partner   

Overige cofinanciering (specificeer)   

  

Zelfcontrole op de criteria voor staatssteun  

Criterium 1: Is de partner betrokken in economische 

activiteiten als onderdeel van het project? 

 

1.1 Gaat de aanvrager activiteiten uitvoeren en/of 

goederen/diensten aanbieden waarvoor een markt 

bestaat? 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 

Criterium 2: Krijgt de partner een onrechtmatig voordeel 

in het kader van het project? 

 

2.1 Is de aanvrager van plan de economische activiteiten 

zelf uit te voeren, d.w.z. geen externe dienstverlener te 

selecteren via een openbare aanbestedingsprocedure? 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 
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2.2 Zal de aanvrager, elke andere marktdeelnemer die 

niet als projectpartner bij het project betrokken is, of de 

doelgroep voordelen uit zijn economische activiteiten in 

het kader van het project halen die zij bij de normale 

economische bedrijfsvoering (verkeer) niet ontvangen 

(d.w.z. die zij niet ontvangen zonder de via het project 

toegekende financiering)? 

Ja/Nee + uitleg 

 

Max. 1.000 tekens 

Resultaat van de zelfcontrole op de criteria voor 

staatsssteun 

Geen risico op staatssteun, of wel 

risico op staatssteun 

Activiteiten die staatssteunrelevant zijn  

AGVV oplossing / ‘de-minimis’ oplossing  

 

 

C – Projectbeschrijving 

 

C.1 – Algemene doelstelling van het project 

 

C 1.1 Welk grensoverschrijdend probleem of welke grensoverschrijdende uitdaging pakt 

het project aan? 

 

Max. 2.000 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: 

 uitgesplitst zijn in subdoelstellingen (indien van toepassing), 

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

 meetbaar zijn / duidelijke projectresultaten definiëren overeenkomstig de output- en 

resultaatindicatoren van het programma, 

 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) 
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C.2 – Projectrelevantie 

 

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. 2.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C 2.2 Hoe pakt het project het geïdentificeerde grensoverschrijdende probleem of de 

uitdaging aan en wat is er nieuw aan de aanpak van het project?  

 

Max. 2.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C 2.3 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 2.4 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. 2.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C 2.5 Hoe draagt het project bij aan andere relevante strategieën en beleid?  

 

Max. 2.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C 2.6 Welke synergiën bestaan er met andere door de EU of de overheid gefinancierde 

projecten of initiatieven, en in hoeverre bouwt dit project daarop voort? 

 

Project of initiatief Synergie 

Max. 250 tekens (inclusief spaties) Max. 1.000 tekens (inclusief spaties) 

… … 
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C 2.7 Hoe bouwt het project voort op beschikbare kennis?  

 

Max. 2.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C.3 – Projectpartnerschap 

 

Beschrijf de structuur van het partnerschap en leg uit waarom deze partners nodig zijn 

om het project uit te voeren en de doelstellingen van het project te bereiken. Wat is de 

bijdrage van elke partner aan het project? Eventuele betrokkenheid van geassocieerde 

partners en hun bijdrage kan ook hier worden beschreven. 

 

Max. 3.000 tekens (inclusief spaties) 

 

C.4 – Werkplan project 

 

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

Nummer Titel werkpakket Betrokken partners (verantwoordelijke 

partner als eerste vermelden) 

1 …. …. 

2 …. …. 

3 …. …. 

…. …. …. 

 

Werkpakket 1 (in te vullen voor elk werkpakket) 

 

C 4.1.1 Titel 

 

Benoem de titel van het werkpakket 

 

Max. 100 tekens (inclusief spaties) 

 

C 4.1.2 Beschrijf in één doelstelling wat zal worden bereikt wanneer alle activiteiten in 

dit werkpakket worden uitgevoerd?  

 

De doelstelling moet als volgt worden geformuleerd: 

 realistisch en haalbaar tegen het einde van het project 

 specifiek 

 meetbaar - geef aan welke verandering u nastreeft. 

 

Max. 250 tekens (inclusief spaties) 

 

C 4.1.3 Communicatiedoelstelling 

 

Denk na over de communicatiedoelstelling van dit werkpakket en hoe die zal bijdragen tot de 

verwezenlijking van de algemene projectdoelstelling en de geselecteerde specifieke 



 

 

12 | 15     

    

  NL 

  

doelstelling van het programma. Beschrijf hoe de communicatiedoelstelling van dit werkpakket 

kan bijdragen tot het bereiken van veranderingen in het gedrag, de kennis of de overtuiging 

van het doelpubliek. 

 

Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 4.1.4 Activiteiten 

 

Activiteit 1.x (enz.) 

Titel Max. 200 tekens 

Startdatum  

Einddatum  

Beschrijving Max. 1.000 tekens 

Deliverable Max. 200 tekens 

 

C 4.2 Investeringen (indien van toepassing) 

 

Investering 1.x (enz.) 

Titel Max. 200 tekens 

Startdatum  

Einddatum  

Rechtvaardiging voor de investering Max. 1.000 tekens 

Beschrijving van de grensoverschrijdende 

relevantie van de investering 

Max. 1.000 tekens 

Zij hebben baat van de investering Max. 1.000 tekens 

Investeringsdocumentatie - vermeld alle 

technische vereisten en vergunningen die 

volgens de nationale wetgeving voor de 

investering vereist zijn. Als deze beschikbaar 

zijn, voeg ze dan bij dit aanvraagformulier; zo 

niet, geef dan aan wanneer u verwacht dat ze 

beschikbaar zullen zijn. Licht ook risico's, 

voorwaarden of beperkingen van de 

investering toe, die van invloed kunnen zijn op 

het project. Hoe gaat u daarmee om? 

Max. 2.000 tekens 

Geef voor investeringen in infrastructuur met 

een verwachte levensduur van ten minste vijf 

jaar aan of een beoordeling van de verwachte 

effecten van klimaatverandering is 

uitgevoerd. Mocht het nodig zijn, dan moet u 

bereid zijn deze documentatie aan de 

programma-instanties voor te leggen. 

Max. 1.000 tekens 

Eigendom - Wie is de eigenaar van het terrein 

waar de investering zich bevindt? 

Max. 1.000 tekens 

Eigendom - Wie blijft aan het eind van het 

project eigenaar van de investering? 

Max. 1.000 tekens 

Eigendom - Wie zorgt voor het onderhoud van 

de investering? Hoe zal dit gebeuren? 

Max. 1.000 tekens 
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C.5 – Outputs en –resultaten project 

 

C 5.1 Beschrijf de bijdrage van het project aan de van toepassing zijnde 

outputindicatoren. 

 

Outputindicator 1.x (keuzelijst)  

Meeteenheid  

Doelwaarde  

 

C 5.2 Beschrijf de bijdrage van het project aan de van toepassing zijnde 

resultaatindicatoren. 

 

Resultaatindicator 1.x (keuzelijst)  

Meeteenheid  

Uitgangswaarde  

Doelwaarde  

 

C.6 – Planning project (automatisch gegenereerd in JEMS) 

 

 Periode 1 

Werkpakket 1  

Activiteit 1.1  

 

C.7 – Projectmanagement 

 

C 7.1 Hoe gaat u uw project coördineren? 

 

Deze vraag moet ingaan op: 

 wie zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie? 

 welke managementstructuur (bv. themagroepen, WP-managers) er komt? 

 hoe de interne communicatie binnen het project zal verlopen? 

 welk percentage van het budget is begroot voor projectmanagement? 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 7.2 Welke maatregelen neemt u om de kwaliteit van uw project te waarborgen? 

 

Beschrijf specifieke benaderingen en processen en verantwoordelijke partners. Als u van plan 

bent een projectevaluatie uit te voeren, beschrijf dan hier het doel en de reikwijdte ervan. 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 
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C 7.3 Wat zal de algemene aanpak zijn om over uw project te communiceren? 

 

Beschrijf wie de projectcommunicatie zal coördineren en hoe deze persoon ervoor zorgt dat 

alle partners, of zelfs organisaties buiten het partnerschap, bij de verspreiding van de 

projectresultaten worden betrokken. Hoe zal de communicatiefunctie bijdragen tot de 

overdracht van de projectresultaten? Alle communicatieactiviteiten moeten worden 

opgenomen in de beschrijving van het betreffende werkpakket, als integraal onderdeel van het 

project. Het is niet nodig deze informatie hier te herhalen. 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 7.4 Hoe ziet u het financieel beheer van het project en de rapportageprocedures voor 

activiteiten en budget (binnen het partnerschap en naar het programma toe)? 

 

Beschrijf verantwoordelijkheden, deadlines in financiële stromen, rapportagestromen, 

projectgerelateerde overdrachten, terugvorderingen, enz. 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 7.5 Samenwerkingscriteria 

 

Selecteer alle samenwerkingscriteria die op uw project van toepassing zijn en beschrijf hoe u 

daaraan voldoet. 

Samenwerkingscriteria Van 

toepassing 

(Ja/Nee)? 

Beschrijving 

Gezamenlijke ontwikkeling … Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

Gezamenlijke uitvoering … Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

Gezamenlijk personeel … Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

Gezamenlijke financiering … Max. 500 tekens (inclusief spaties) 

 

C.8 – Horizontale principes 

 

Geef aan welke bijdrage aan de horizontale beginselen op het project van toepassing is 

en motiveer uw keuze.  

 

Horizontale principes Type bijdrage Beschrijving van de bijdrage 

Duurzame ontwikkeling Positief/neutraal/negatief Max. 1.000 tekens (inclusief 

spaties) 

Gelijke kansen en non-

discriminatie 

Positief/neutraal/negatief Max. 1.000 tekens (inclusief 

spaties) 

Gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen 

Positief/neutraal/negatief Max. 1.000 tekens (inclusief 

spaties) 

Klimaat Positief/neutraal/negatief Max. 1.000 tekens (inclusief 

spaties) 

Biodiversiteit Positief/neutraal/negatief Max. 1.000 tekens (inclusief 

spaties) 
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C.9 – Langetermijnplannen 

 

C 9.1 Eigendom 

 

Beschrijf wie zal zorgen voor de financiële en institutionele steun voor de door het project 

ontwikkelde outputs/resultaten (bv. instrumenten), en leg uit hoe deze outputs/resultaten 

institutioneel zullen worden geïntegreerd.  

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 9.2 Continuïteit 

 

Enkele outputs / deliverables van het project kunnen na de looptijd van het project worden 

gebruikt door relevante groepen (projectpartners of anderen) om een blijvend effect te 

hebben op het gebied en de bevolking. Beschrijf of dit het geval is voor uw project en hoe dit in 

zijn werk gaat (welke outputs zullen na het project door wie worden gebruikt?). 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

C 9.3 Overdraagbaarheid 

 

Enkele outputs / deliverables die u zult leveren, kunnen worden aangepast of verder 

ontwikkeld voor gebruik door andere doelgroepen of in andere gebieden. Wat gaat u doen om 

ervoor te zorgen dat relevante groepen op de hoogte zijn van uw resultaten en deze kunnen 

gebruiken? 

 

Max. 1.500 tekens (inclusief spaties) 

 

 

D – Projectbegroting 

 

Specificatie van het projectbudget per budgetlijn per partner. 

 

 


