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380+ 
ACTEURS CONSULTÉS
SUR 9  CHAMPS
THÉMATIQUES AFIN
D’ABOUTIR  À  UNE
VIS ION COMMUNE ET
CONCRÈTE POUR 2030 !  

100+

6.504.061,9 €
6 PROJETS DÉPOSÉS DANS 

4  FONDS DIFFÉRENTS RASSEMBLANT 
AINSI  70  PARTENAIRES !  

UN VOLUME DE

2 MIO.
 DE  QUESTIONS DES CITOYENS

 SUR COVID-19 .

RÉPONDU À PLUS DE

L’Euregio Meuse-Rhin 
sous présidence liégeoise

DE BARRIÈRES FRONTALIÈRES RÉSOLUES
AVEC LES CENTRES DE CRISE ,  EMRIC ,  LES

PIF ,  REGION S PARTENAIRES ,  AUTRES
EUREGIOS ,  AUTORITES NATIONALES ,

REGIONALES &  LOCALES.

1
EMRLingua : Lancering.
2.718.485,90€ om het leren van buurtalen in 
de EMR te bevorderen door een onlineplatform 
met digitaal lesmateriaal, informatie over 
financieringsmogelijkheden, netwerking van 
leerkrachten en nog veel meer ter beschikking 
te stellen.

2
youRegion : laatste belangrijke mijlpaal van het 
project bereikt. Om zoveel mogelijk informatie 
te verzamelen voor nieuwkomers in de EMR 
en grenspendelaars is een encyclopedische 
website opgezet, die het mogelijk maakt 
om met één klik informatie te vinden over 
uiteenlopende onderwerpen zoals de arbeidsmarkt, 
vrijetijdsbesteding, het leren van talen, enz.

3
Corona Pandemie en Home Office : Lancering.
Juridische studie van het probleem van dubbele 
belastingheffing in het geval van voortdurend  
telewerk om de burgers van de EMR te helpen.

4
1.061.000€ voor de grensoverschrijdende  
arbeidsmarkt dankzij het ESF+-fonds 
(de subsidie ligt ter goedkeuring).

5

PandEMRIC : Project gelanceerd naar aanleiding 
van de COVID-oproep in het kader van INTERREG-
EMR. Dit project ondersteunde de veiligheidsactoren 
van de EMR bij de crisisbeheersing: coördinatie 
van de aankoop van medische/ persoonlijke 
beschermingsmiddelen, ondersteuning van het beheer 
van het online-instrument « Crossing Borders », 
uitbreiding van de informatie-uitwisseling  
via webgebaseerde instrumenten (« euregional 
early warning and monitoring system »), ...

CONTACT & VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
EVTZ Euregio Maas-Rhein
Gospertstraße 42
B – 4700 Eupen
+32 (0)87 789 639
info@euregio-mr.eu
www.euregio-mr.info

Wat is er voor  
2022 voorzien?

GRAFIEK & DRUKWERK
Cloth.Kreativbureau
Schnellewindgasse 8
B – 4700 Eupen
+32 (0)87 333 554
hello@cloth.be
www.cloth.be

DE EUREGIO MAAS-RIJN
ONDER LUIKSE VOORZITTERSCHAP

6.5MIJ
ingediend, waarbij de EMR is betrokken  

((bijkomend moet nog € 7.742.000 
goedgekeurd worden)

Projecten ter waarde van meer dan 

PARTNERS 
170

Met meer dan 

3MIJ
vragen 
van burgers 

over COVID-19 (EMR, GIP’s)

Beantwoording van meer dan 

Deze cijfers zijn gebaseerd op gegevens tot eind 2020

6
euPrevent Covid-19 : Dit project werd opgezet 
om gegevens over de prevalentie van infecties en 
infectiepreventiegedrag in de drie EMR-landen te 
verzamelen en te vergelijken. Het is de bedoeling  
het effect van COVID-19 op de EMR te beoordelen.

Organisatie van activiteiten rond de Einsteintelescoop: 
conferentie en Summer School

Organisatie van de youRegion School

Uitvoering van de samenwerkingsverbanden met
het AG Charlemagne en de MAHHL+ steden

Omzetting van de EMR2030-werkgroepen

Voorbereiding van het Small Project Fund in het 
kader van INTERREG-VI

Organisatie van de ″Grenslandconferentie″ 2022

100grens- 
barrières 

tijdens de COVID 19- 
crisis verwijderd

Meer dan 

N

€

DE EMR-PROJECTEN



Initiatieven 
en activiteiten

EMR2030
Uitwerking van de werkstrategie van de EMR voor 
de komende 10 jaar met de deelname van meer dan 380 
belanghebbenden op de verschillende thematische gebieden. 

Oprichting van een werkgroep "logistiek" die tot doel  
heeft de actoren op dit gebied bijeen te brengen en
synergieën tot stand te brengen.

Verlenging van de museumkaart "Auf ins Museum!  
Naar het museum!" en het opstellen van een  
businessplan om het project uit te breiden naar nog 
meer musea in de EMR.

Oprichting van een cultuurdatabank onder coördinatie  
van de MAHHL+-steden: in deze databank zullen talrijke 
culturele agenda’s van de EMR worden verzameld.

Actieve deelname van de EMR aan de Association of  
European Border Regions (AEBR), het Regions for Health 
Network van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO-RHN), de NOVI (Nationale Omgevingsvisie), ...

Deskundige rol bij de Europese Commissie in het kader van
de hervormingen: Richtlijn patiënten mobiliteit, herziening
van het Schengen-akkoord, verordening inzake Europese 
territoriale samenwerking, ... Bovendien heeft de EMR
tijdens de gezondheidscrisis een informatieve rol gespeeld
om de EU te informeren over de problemen aan de grenzen.

Behartiging van de belangen
van de burgers van de EMRDe werkzaamheden 

en acties

1

2

Resolutie gericht aan de Belgische federale 
regering om de grenzen in mei 2020 
opnieuw te openen

Gezamenlijke brief van de Euregio’s (NL-DE)
aan de Duitse federale regering om tests gratis
te maken voor Nederlands-Duitse grensgangers

4
In coördinatie met de AVV en de TEC: organiseren van 
een verhoging van de frequentie van de bussen op  
de verschillende grensoverschrijdende routes, zodat  
alle passagiers overeenkomstig de voorschriften  
van de verschillende regio’s kunnen worden vervoerd

3 Vergemakkelijking van de grensovergang 
voor gezondheidswerkers

Kleine euregionale projecten: 
Steun voor meer dan 45 projecten.

Grensoverschrijdende schoolbezoeken en 
uitwisselingen: steun voor meer dan 45 uitwisselingen
en schoolbezoeken in de EMR.

8 projecten die dicht bij de burger staan en die worden 
uitgevoerd in het kader van het fonds "People to People" 
ontvangen in totaal 152.640,95 € aan subsidies.

5
De politiek bewust maken van de problemen 
van burgers die grensoverschrijdend leven:  
de lijst van uitzonderingen voor personen die 
de grens mogen overschrijden was 
ontoereikend. Veel alledaagse situaties konden 
worden toegevoegd dankzij onze bemiddeling.

Enkele voorbeelden zijn o.a.:

Coördinatie van de informatiestroom tussen de 
betrokken euregionale structuren (GIP, EMRIC),  
de euregionale crisiscellen en de Cross Border 
Task Force Corona,

Burgers en overheidsdiensten op een praktische manier 
helpen bij het vinden van werkbare oplossingen,

Ondersteuning van de crisiscellen bij de aanschaf/ 
ter beschikking stelling van persoonlijke 
beschermingsmiddelen en bij het vinden  
van laboratoriumcapaciteit voor PCR-tests, 

Voorlichting en ondersteuning van de burgers 
in het algemeen: 
       Onlinetool "Crossing Borders"  (meer dan 750.000 keer 

gebruikt in augustus 2021), die als referentie diende voor  
de ontwikkeling van soortgelijke tools in andere grensregio’s, 
zoals de Collectivité Européenne d’Alsace of het 
drielandenpunt Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.

       via andere communicatiemiddelen: Facebook, Messenger, 
telefoon, e-mail, ...

Omgaan met problemen in verband met de over- 
dracht van Covid-patiënten (ziekteverzekerings- 
maatschappijen, administratie, ...)

EUREGIONALE FONDSEN

COVID-19


