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Financiële steun 

 
De Euregio Maas-Rijn (EMR) ondersteunt:  

(1) grensoverschrijdende uitwisselingen tussen ten minste twee scholen uit 
verschillende deelregio’s van de EMR;  

(2) Bezoeken van scholen in een andere deelregio van de EMR.  
Het gaat hierbij om: 

− Bezoeken aan musea, tentoonstellingen en historische plaatsen;  

− Deelname aan stadsrondleidingen en cultuur- en sportevenementen. 
 
Per uitwisseling of schoolbezoek is financiële steun van maximaal € 500 mogelijk: 

− max. € 250 voor reiskosten 

− max. € 250 voor entreegelden 
 

 

Voorwaarden en criteria 
 
Financiële steun is mogelijk onder de volgende voorwaarden:  

(1) De activiteit moet duidelijk worden beschreven;  

(2) Bij de aanvraag moet een overzicht van de kosten worden gevoegd; 

(3) De aanvraag moet worden ingediend vóór het bezoek/de uitwisseling.; 

(4) Een onderwijsinstelling mag niet meer dan twee financieringstoezeggingen per 
jaar ontvangen; 

(5) Alle documenten (subsidieaanvraag, begroting) moeten volledig worden 
ingevuld en ondertekend; 

(6) U stemt ermee in dat een EMR-medewerker uw activiteit kan documenteren in 
het kader van de EMR-public relations, met inachtneming van de EU 

Basisverordening Gegevensbescherming. 
 
De beoordeling gebeurt op basis van de volgende criteria:  

− Bij een grensoverschrijdende uitwisseling gaat het om minstens twee scholen 
uit minstens twee verschillende deelregio’s van de EMR. 

− Bij een bezoek van een school moet het te bezoeken voorwerp of evenement 
zich in een andere deelregio van de EMR bevinden.
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Indiening van een aanvraag 
 
Een subsidieaanvraag kan per post of per e-mail worden ingediend: 
 
Per post: Per e-mail: 
EGTS Euregio Maas-Rijn fonds@euregio-mr.eu 
Mevrouw Ronja Schmetz 
Gospertstraße 42 
B-4700 Eupen 
 
 

 
Subsidietoepassing 

 
Het EMR-bureau beslist over de toekenning van een subsidie na onderzoek van alle 
voorwaarden en criteria. 
 
 
 

Subsidietoekenning 
 
In geval van een positieve beslissing moeten de volgende documenten binnen 3 
maanden na het bezoek/uitwisseling worden ingediend: 

− een kort verslag over het verloop van de uitwisseling/het bezoek. 
 
 

 
Gegevensbescherming 

 
In het kader van de EU-basisverordening gegevensbescherming van 25 mei 2018 
vragen wij u om ons alleen beelden van personen toe te sturen, waarbij de wettelijke 
toestemming van de betrokkenen beschikbaar is. 
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